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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00458576-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, e 

1º) Alterar a Portaria 11/2019/PFDC, de 14 de maio de 2018, publicada no DMPF-e-Extrajudicial de 16/05/2019, pág. 1, para incluir, 

a pedido, os procuradores da República  Enrico Rodrigues de Freitas (PR/RS), Gabriel Pimenta Alves (PRM/Ilhéus/BA), Júlio José Araújo Júnior 

(PRM/São João de Meriti/RJ) e Natália Lourenço Soares (PRM/C.S.Agostinho/PE) no GT Educação em Direitos Humanos. 

2º) A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 

a) Bruna Menezes Gomes da Silva – Procuradora da República (PR/AM) 

b) Eleovan CésDar Lima Mascarenhas – Procurador da República (PRM/São José do Rio Preto/SP) 

c) Enrico Rodrigues de Freitas – Procurador da República (PR/RS) 

d) Felipe de Moura Palha e Silva – Procurador da República (PR/PA) 

e) Gabriel Pimenta Alves – Procurador da República (PRM Ilhéus/BA) 

f) Júlio José Araújo Júnior – Procurador da República (PRM/São João de Meriti/RJ) 

g) Natália Lourenço Soares – Procuradora da República (PRM/C.S.Agostinho/PE) 

3º) A Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 DEBORAH DUPRAT 

 Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00458606-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, e 

1º) Alterar a Portaria 12/2019/PFDC, de 14 de maio de 2019, publicada no DMPF-e-Extrajudicial de 16/05/2019, pág.1, para incluir, 

a pedido, o procurador da República Júlio José Araújo Júnior (PRM/São João de Meriti/RJ) no GT Enfrentamento e Prevenção ao Racismo. 

2º) A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 

a) Enrico Rodrigues de Freitas – Procurador da República (PR/RS) 

b) Felipe de Moura Palha e Silva – Procurador da República (PR/PA) 

c) Jaime Mitropoulos – Procurador da República (PR/RJ) 

d) Júlio José Araújo Júnior – Procurador da República (PRM/São João de Meriti/RJ) 
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e) Lívia Maria Santana e Sant'anna Vaz – Promotora de Justiça (MP/BA)  

f) Maria Bernadete Martins de Azevedo Figueiroa – Procuradora de Justiça (MP/PE) 

g) Paula Bajer Fernandes Martins da Costa – Procuradora Regional da República (PRR3ª Região/SP) 

h) Paulo Gilberto Cogo Leivas – Procurador Regional da República (PRR4ª Região/RS) 

i) Sérgio Gardenghi Suiama – Procurador da República (PR/RJ) 

j) Walter Claudius Rothenburg – Procurador Regional da República (PRR3ª Região/SP) 

3º) A Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00458956-2019| 

DECISÃO Nº 628, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 

 

Referência: e-IC MPF/PRSP 1.34.001.006817/2018-85 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 3ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito à suposta prática de ato de improbidade administrativa, a análise da 

decisão de arquivamento é de atribuição da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 5ª CCR. 

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

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00458950-2019| 

DECISÃO Nº 629, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 

 

Referência: e-IC MPF/PRSP 1.34.001.000404/2019-78 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 3ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a direito do consumidor, a análise da promoção de arquivamento cabe 

à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 3ª CCR. 

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

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00458945-2019| 

DECISÃO Nº 630, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 

 

Referência:e-NF MPF/PRM – Itapeva/SP 1.34.038.000060/2019-80 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 3ª Região, que não analisou o recurso contra o indeferimento de instauração de inquérito civil. 

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

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00458935-2019| 

DECISÃO N° 631, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: e-NF 1.14.000.001641/2019-59 (MPF/PRBA) 

 

1.Cuida-se de arquivamento em notícia de fato vinculada à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). 

2. Incide, no caso, o art. 5° da Resolução 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com o 

seguinte teor: 

Art. 5°. Não havendo recurso, a notícia de fato será arquivada no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em 

ordem cronológica, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais. 

3. Dispensa-se, portanto, a atuação revisional dessa PFDC, devendo os autos retornar à origem para as providências cabíveis. 

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

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00458962-2019| 

DECISÃO Nº 632, DE 1° DE OUTUBRO DE 2019 

 

Referência: NF 1.33.002.00347/2015-21. CONFLITO NEGATIVO DE 

ATRIBUIÇÕES INSTAURADO ENTRE O MINISTÉRIO PUBLICO 

FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES FUNCIONAIS 

PRATICADAS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.  

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

 

Cabe ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina apurar eventuais atos ilícitos, de natureza funcional, praticados por agentes 

comunitários de saúde. 

1.Trata-se de conflito negativo de atribuição instaurado entre a Procuradoria da República no Município de Chapecó/SC (suscitante) 

e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (suscitado), em procedimento administrativo instaurado para apurar irregularidades no Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde. 

2.Consta dos autos que a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê/SC instaurou o IC n° 06.2015.000001193-3 para investigar 

irregularidades na prestação de serviços pelos Agentes Comunitários de Saúde daquele Município. 

3.O MP/SP declinou de suas atribuições ao fundamento de que, sendo referido programa custeado por verbas federais, haveria 

interesse da União no feito e, por conseguinte, a competência seria da justiça federal. 

4.A Procuradoria da República no Município de Chapecó/SC suscitou conflito negativo de atribuições, por entender que questões 

relativas à estrutura física e humana necessárias ao funcionamento de unidades de saúde são de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. Por conseguinte, constitui atribuição do Ministério Público Estadual investigar eventuais irregularidades nos serviços respectivos. 

5.O suscitante, seguindo orientação emanada no julgamento do STF na ACO 924/DF, remeteu os autos à Procuradoria-Geral da 

República, que detém atribuição para resolver conflito entre diferentes órgãos do Ministério Público. 

6.É o relatório. 

7.Assiste razão ao Procurador suscitante. 

8.O presente procedimento foi instaurado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina para esclarecer condutas funcionais 

ilícitas praticadas por agentes comunitários de saúde. 

9.O art. 109 da Constituição da República elenca a competência da justiça federal em um rol taxativo, sendo que a atribuição do 

Ministério Público Federal está prevista em simetria com tal competência. No inciso I menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão 

da pessoa (intuito personæ), ou seja, aquelas nas quais a União, entidade autárquica ou empresa pública forem parte: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 

ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

10. Todavia, para fixar a competência da justiça federal não basta que a União tenha regulamentado o tema ou que a verba do programa 

seja oriunda dos cofres federais. No caso, embora a União tenha criado o Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS), os atos ilícitos funcionais a 

serem apurados foram praticados por servidores municipais em detrimento de bem, serviços ou interesse do município. Em relação à responsabilidade 

pelo desvio ou malversação dos recursos federais correspondentes, repassados ao Município de Xanxerê/SC, já há o IC n° 1.33.002.000347/2015-21, 

instaurado pelo Ministério Público Federal. 

11. Assim, cabe ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina apurar eventuais atos ilícitos funcionais praticados por servidores 

municipais. Em caso semelhante, decisão monocrática no CC Nº 135.426/BA: 

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal de Campo Formoso - SJ/BA, o suscitante, e o Juízo de 

Direito de Itiúba/BA, o suscitado. Consta dos autos que fora oferecida denúncia em desfavor de Amarildo Eugênio de Araújo e Elson Damasceno de 

Oliveira, pela prática de suposto crime de homicídio, em 13/05/2001, contra Valeriano Alves dos Santos, que seria um dos responsáveis pelas fiscalizações 

das águas do Açude do Jacuricy. Após a instrução do feito, o Ministério Público do Estado da Bahia apresentou as alegações finais suscitando causa de 

nulidade absoluta decorrente da competência da Justiça Federal para apreciação do feito, porquanto, de acordo com o depoimento de José Carlos de 

Souza Regis, embora a vítima fosse funcionária da Prefeitura Municipal, estaria prestando serviços à autarquia federal, mediante convênio firmado entre 

o órgão local e o Departamento Nacional de Obras de Combate a Seca - DNOCS. Informou ainda que, com o intuito de impedir a pesca predatória, 

causadora de relevantes danos ambientais, o DNOCS possui agente que fiscalizam a pesca nos açudes, forçando os pescadores a cumprirem as normas 

legais para o exercício da referida atividade. O Juízo de Direito de Itiúba/BA solicitou informações ao DNOCS a respeito da existência de convênio 

firmado com o Município de Itiúba/BA (fls. 143). Em resposta, a entidade negou a existência do referido convênio declarando que a vítima Valeriano 

Alves dos Santos, na época do delito, não mantinha qualquer vínculo com a autarquia federal (fls. 146). As informações solicitadas à Prefeitura Municipal 

de Itiúba/BA foram prestadas às fls. 160, as quais instruíram que não foram encontrados registros de que a vítima prestou serviços ao Município no ano 

de 2001. Acolhendo a manifestação ministerial, o Juízo de Direito de Itiúba/BA declinou de sua competência em favor do Juízo Federal de Campo 

Formoso - SJ/BA, sob o argumento de que "embora não tenha havido a formalização do convênio de cessão de servidor entre o DNOCS e o Município, 

restou comprovado nos autos, que a vítima era servidora pública municipal e estava, por ocasião do crime, prestando serviços ao DNOCS" (fls. 164). Por 

sua vez, o Juízo Federal de Campo Formoso - SJ/BA suscitou o presente incidente, considerando que não há elementos que demostrem que a vítima fosse 

servidor da Prefeitura de Itiúba/BA ou sendo, que estivesse prestando serviços ao DNOCS, não devendo ser aplicado o art. 109, IV, da CF. Após 

designação de Juízo provisório (fls. 196), o Ministério Público Federal opinou pela competência da Justiça Estadual, ora suscitada (fls. 203/208), nos 

termos da seguinte ementa: “PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DE CAMPO FORMOSO E 

JUÍZO DE DIREITO DE ITIÚBA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV). NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE SERVIDOR 

ESTAVA À SERVIÇO DE AUTARQUIA FEDERAL. DELITO COMETIDO EM DECORRÊNCIA DE DESENTENDIMENTOS PESSOAIS. 

AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM DELITO DE COMPETÊNCIA DA ESFERA FEDERAL. PARECER PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ESTADUAL SUSCITADO.” É o relatório. Decido. Conheço do conflito considerando cuidar-se de juízos vinculados a Tribunais diversos, 

conforme determina o art. 105, inciso I, alínea "d", da Carta da República.  As razões do Juízo Suscitante valem ser destacadas, in verbis: Primeiramente, 

devemos ressaltar que o delito foi consumado em 13/0512001, em seguida a ação foi distribuída (27/09/2001), e somente em 24/10/2006, após mais de 

quatro anos, houve manifestação do MPE arguindo a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, bem como a nulidade de todos os 



DMPF-e Nº 189/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Publicação: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 4 

 

 

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. 

 

atos até então realizados. Ressalte-se, ainda, que desde aquela manifestação até a decisão que remeteu os autos a este Juízo, em 05/08/2013, ultrapassaram-

se quase sete anos, pelo que o caso merece uma maior atenção. Pois bem, compulsando os autos, verifico que não subsiste fundamento que atraia, a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar o mérito da demanda, senão vejamos. A decisão que declarou a incompetência da Justiça Estadual 

para o julgamento do feito foi, fundamentada em cima de trecho do depoimento prestado durante a instrução processual pela testemunha de acusação, 

José Carlos de Souza, funcionário do DNOCS. Na ocasião, a referida testemunha informou ‘que a vítima era servidor municipal e estava, através de um 

convênio com a Prefeitura, à disposição do DNOCS; que a função da vítima era fiscalizar as águas do açude de Jacuricy (...)’ (fl. 35). Assim, decidiu-se 

que o homicídio foi motivado pela fiscalização de rotina que a vítima realizava em função da prestação de serviço que realizava, segundo o depoimento, 

em nome do DNOCS. Ocorre que, a mesma testemunha, repita-se intencionalmente, Sr. José 

Carlos de Souza, na qualidade responsável pela administração da pesca realizado pelo DNOCS, informou, através de ofício, que 

jamais aquela Autarquia firmou convênio com o Município de Itiúba/BA, asseverando, ainda, que a vítima do crime, Sr. Valeriano Alves dos Santos, não 

manteve nenhum vínculo com a referida entidade (fl. 110). 

Não há nos autos qualquer prova que ofereça legitimidade ao quanto informado no depoimento transcrito à fl. 35, mormente porque 

a notícia de vínculo com a Autarquia, quando posta em dúvida razoável, não dispensa a colação de prova documental, que, no caso em tela, seria o 

convênio a que a testemunha se referiu. Ademais, causa-nos espécie, dada a devida vênia, a atitude da Juíza de Direito da comarca de Itiúba/BA que, 

após ter diligenciado buscando comprovação existência ou não de vínculo da vítima com o DNOCS, declinou da competência, mesmo em vista de 

informação corroborando a inexistência de tal vínculo. Ao revés, a prova carreada aos autos sugere que a vítima retirava as redes do açude e depois as 

vendia, demonstrando o caráter ilícito de sua conduta, respaldando, ainda mais, a inexistência de vínculo com a Autarquia Federal. Neste sentido, vêem-

se os depoimentos da ex-esposa da vítima, Sra. Gertrudes Sena Moreira, e do Sr. José Silva Araújo (fls. 5 1/52). Noutro aporte, vislumbra-se que o delito 

foi motivado por rixas anteriores, chegando a vítima a ameaçar o autor dos disparos que causaram sua morte (veja-se o depoimento de fi. 98). Sendo 

assim, há nos autos provas suficientes de que a vítima não tinha qualquer vínculo com o DNOCS, sendo que agia por conta própria e em seu nome, sendo 

a justiça federal incompetente para processar e julgar o feito. (fls. 182/183). Evidencia-se que a conduta delitiva decorreu de desentendimentos entre os 

agentes e a vítima, originados sobretudo pela prática irregular desta última que retirava as linhas de pesca pertencentes aos corréus para posterior revenda, 

conforme apontado pelo depoimento da ex-esposa de Valeriano (vítima), ao informar, também, que ele era bastante violento, que já havia se envolvido 

em homicídios, sendo muito temido na região e que, até mesmo quando os pescadores pescavam em dia permitido, as linhas eram apreendidas e vendidas 

a terceiros (fls. 73). Frise-se que no depoimento de José da Silva Araújo também foi afirmado que "Valeriano (vítima) roubava as linhas dos pescadores 

e as vendia; que isso acontecia quando os pescadores estavam pescando em dia e com linhas permitidas" (fls. 74). Dessa forma, não havendo nenhuma 

comprovação do vínculo da vítima com a autarquia federal, e, além do mais, tratando-se de um homicídio motivado por assuntos particulares, resta 

patente a competência da Justiça Comum para a apreciação e julgamento do feito. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo 

de Direito de Itiúba/BA, o suscitado.1 

12. Com esse entendimento, remetam-se os autos ao Procurador-Geral da República. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00459263-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 138, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 
 

PA Nº: 1.00.000.012755/2017-58. Direito a intimidade. Acompanhamento da 

Representação pela propositura de ADPF em face de atos dos poderes públicos 

federal, estaduais e distrital que obrigam os visitantes de estabelecimentos 

prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas a se submeterem a 

revistas íntimas vexatórias. 
 

1.Trata-se de representação encaminhada à então Procuradora-Geral da República (PGR-00221253/2017) solicitando o ajuizamento 

de ADPF a fim de: (i) proibir as revistas íntimas em estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, e (ii) de se adotar, em 

substituição, medidas menos invasivas, preferencialmente equipamentos eletrônicos (detectores de metal, scanners corporais e raios-x). 

2.Entendo que deva ser arquivado este processo administrativo. 

3.Tendo sido encaminhada a representação à autoridade com atribuição constitucional para o ajuizamento da ADPF, com instauração 

do PA-PGR-1.00.000.012484/2017-31, em andamento na Secretaria da Função Constitucional/PGR, propõe-se o arquivamento deste PA, não havendo 

mais providências a serem tomadas no âmbito da PFDC. 

 

Brasília, 02 de outubro de 2019 
 

Caio Lustosa Mascarenhas Sobrinho 

Assessoria Multidisciplinar da PFDC 

 

De acordo. Arquive-se. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00459257-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 139, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 
 

PA Nº: 1.00.000.011452/2017-18. Direito a Liberdade Religiosa. 

Acompanhamento da representação pela propositura de ADPF em face da 

Resolução nº 1.021/80 do Conselho Federal de Medicina e do art. 146 § 3º, I, do 

Código Penal. ADPF 618 perante o STF. Cumprimento do objetivo. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
 

1.Trata-se de representação encaminhada à Procuradora-Geral da República (PGR-PGR-00152645/2017 Ofício nº 346/2017) 

solicitando o ajuizamento de ADPF em face da Resolução nº 1.021/80 do Conselho Federal de Medicina e do art. 146 § 3º, I, do Código Penal. 
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2.Entendo que deva ser arquivado este processo administrativo. 

3.Considerando o encaminhamento da representação à autoridade com atribuição constitucional para o ajuizamento da ADPF (PA-

PGR – 1.00.000.003302/2018-11), bem como o ajuizamento da ADPF nº 618 perante o Supremo Tribunal com o mesmo objeto da representação; 

4.Propõe-se o arquivamento do PA-PFDC 1.00.000.011452/2017-18, pelo cumprimento do seu objetivo. 

 

Brasília, 01 de outubro de 2019 

 

Caio Lustosa Mascarenhas Sobrinho 

Assessoria Multidisciplinar da PFDC 

 

De acordo. Arquive-se. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00459251-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 140, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

PA Nº: 1.00.000.011445/2019-88. Acompanhamento dos pleitos apresentados 

pela Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado, 

através de representação PGR-00245992/2019, bem como outros temas 

relacionados. Encaminhamento ao CNPM para providências cabíveis. Diligências 

exauridas. 

 

. 

1.Trata-se de acompanhamento dos pleitos apresentados, mediante a representação PGR-00245992/2019, pela Rede Nacional de 

Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado, um coletivo de aproximadamente 60 mães que tiverem seus filhos assassinados por agentes do 

Estado, em que relataram suas dores, sofrimentos e clamaram por celeridade no sistema de justiça. 

2.Entendo que deva ser arquivado este processo administrativo. 

3.A representação foi encaminhada ao CNMP (Ofício nº 188/2019/PFDC/MPF) para providências cabíveis. Não havendo outra 

providência a adotar, propõe-se o arquivamento do presente PA. 

 

Brasília, 02 de outubro de 2019. 

 

Caio Lustosa Mascarenhas Sobrinho 

Assessoria Multidisciplinar da PFDC 

 

De acordo. Arquive-se. 

 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00459249-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 141, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

PA Nº: 1.00.000.009565/2017-53. Conjunto de argumentos para eventualmente 

servir de subsídio à manifestação a ser exarada nos autos da ADPF 442. 

Descriminalização do Aborto. Interrupção da Gravidez. 

 

1.Trata-se de acompanhamento do conjunto de argumentos encaminhado ao então Procurador-Geral da República (Ofício nº 

313/2017/PFDC/MPF – PGR-00132452/2017), para servir de eventual subsídio à manifestação ministerial nos autos da ADPF 442, ajuizada pelo Partido 

Socialista, com o objetivo de ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal a não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal pela Constituição 

Federal, o que, em síntese, desencadearia a descriminalização do aborto. 

2.Entendo que deva ser arquivado este processo administrativo. 

3.Considerando que a PFDC encaminhou subsídio para a manifestação do PGR na ADPF 442 e que a questão está sendo acompanhada 

pela Secretaria da Função Constitucional/PGR, propõe-se o arquivamento desse PA, não havendo mais providências a serem tomadas. 

 

Brasília, 2 de outubro de 2019. 

 

Caio Lustosa Mascarenhas Sobrinho 

Assessoria Multidisciplinar da PFDC 

 

De acordo. Arquive-se. 

 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão  

 



DMPF-e Nº 189/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Publicação: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 6 

 

 

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. 

 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00459161-2019| 

ATA DA SEPTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2019 

 

Aos nove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, às treze horas, reuniu-se o colegiado da 2ª Câmara de Coordenação e 

Revisão - edifício-sede da PGR, localizado no SAF Sul Quadra 4 Conjunto C – Brasília/DF. Presentes a Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen, bem como os membros Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Dra. Márcia Noll Barboza e 

Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento. O membro Dr. Cláudio Dutra Fontella participou por meio virtual. Na ocasião, foram deliberados os 

seguintes procedimentos: 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

001. Processo: JF/PR/GUAI-APN-5001613-

52.2019.4.04.7017 - Eletrônico  

Voto: 5293/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial resultante do desmembramento de feito instaurado para apurar os crimes 

de descaminho (CP, art. 334) e de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 

habilitação (CTB, art. 309). Denúncia oferecida pelo MPF em relação ao crime de 

descaminho e pedido de declínio de competência quanto ao crime de trânsito. Recebimento 

da denúncia. Divergência do Juiz Federal quanto ao declínio de competência, considerando 

que crime de dirigir veículo sem habilitação teria sido cometido durante a execução do 

crime de descaminho e para sua viabilização, sendo portanto conexos. Aplicação do art. 28 

do CPP. Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais 

infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O 

instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para 

que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de 

ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação 

judicial. No Código de Processo Penal o instituto está previsto no art. 76, inciso III, in 

verbis: "Art. 76. A competência será determinada pela conexão: ["] III - quando a prova de 

uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra 

infração." Ou seja, nos termos do referido art. 76, inciso III, para o reconhecimento da 

conexão probatória, basta que a prova de uma infração ou de suas circunstâncias 

elementares influa na prova de outra infração. (STJ, CC nº 160.394 " SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, Decisão 16/04/2019, Publicação 23/04/2019). No caso, o crime de dirigir 

veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação (CTB, art. 309) em nada 

interfere no julgamento do crime de descaminho (CP, art. 334) ou vice-versa. Ausência de 

conexão entre os crimes em apuração. Manutenção 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

002. Processo: JF/PR/GUAI-5001442-

95.2019.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 5402/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator 

 

003. Processo: JF-PA-0007569-

60.2019.4.01.3900-INQ 

Voto: 5270/2019 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO ESTADO DO PARÁ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 241-

A do ECA (Lei n. 8.069/90), tendo em vista ocorrência registrada em 03/01/2018 por 

menor, com 15 anos de idade, que narrou ter sido vítima de divulgação indevida de 

fotos íntimas suas em sites de pornografia. Promoção de arquivamento considerando 

não ser possível a adoção de qualquer linha investigativa razoável, por diversos 

fundamentos. Divergência do Juiz Federal considerando "haver mera presunção de que 

diversas diligências (não realizadas) restarão infrutíferas, e que o delito envolve fatos 

de maior gravidade (possível exposição sexual de menores)" Remessa dos autos nos 

termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. No presente caso, nenhuma 

diligência foi realizada e 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, sugeridas (mas não 

realizadas) pelo próprio Procurador da República oficiante (fls. 42/43). Somente após 

o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério 
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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. Arquivamento prematuro. Não homologação. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

004. Processo: JF/PR/GUAI-5001446-

35.2019.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 5397/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

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

Fato ocorrido no ano de 2017. Importação irregular de 30 tapetes. Mercadoria avaliada em 

R$ 1.600,20. Tributos iludidos calculados em R$ 776,10. 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 sendo 2 (duas) anteriores, nos últimos 5 (cinco) anos, e 1 (uma) 

posterior, respectivamente nos anos de 2013, 2014 e 2018. Nesse contexto, a teor do que 

dispõe o § 4º, do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, considerando que no caso em exame não há 

elementos que indiquem que a soma dos tributos iludidos seja superior 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, 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, a maioria, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

 

005. Processo: PR/SP-3000.2016.002276-3-

INQ 

Voto: 5177/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

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

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

006. Processo: DPF/ROO-00188/2015-IPL Voto: 5330/2019 Origem: GABPR8-LBM - 

LUDMILA BORTOLETO 

MONTEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À 2ª 

CCR/MPF, NOS TERMOS DO ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. PRESENÇA DE 

FORTES INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NOS 

TERMOS DO ART. 1º, § 1º DA LEI 12.850/13. EXISTÊNCIA DE VARA FEDERAL 

ESPECIALIZADA. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA 

SUSCITANTE OFICIANTE NA PR/MT. 1) Inquérito Policial instaurado a partir do 

encaminhamento de cópia de autos de ação penal tendo em vista a identificação, na 

sentença, da existência de indícios de atuação de quadrilha especializada em falsificação 

de documentos públicos e particulares e de arregimentação de agentes para prática de 

crimes contra instituições bancárias para obtenção de crédito, empréstimos e 

financiamentos fraudulentos. 2) O Procurador da República oficiante na PRM " 
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Rondonópolis/MT declinou a atribuição em favor da Procuradoria da República no Mato 

Grosso considerando que no curso da presente investigação, sobrevieram a Resolução 

PRESI 8092227 e o Provimento COGER 8220137, ambos do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que, respectivamente, especializou a 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato 

Grosso - SJMT para processar e julgar os crimes de lavagem de dinheiro, organização 

criminosa e contra o Sistema Financeiro na Seção Judiciária de Mato Grosso, com 

competência territorial em todo Estado (art. 4º) e estabeleceu as diretrizes para distribuição 

e redistribuição de processos. 3) A Procuradora da República oficiante na PR/MT, por sua 

vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuição, argumentando, para tanto, que: I) 

a especialização de Varas Federais promovida pelo TRF-1ª Região abrange apenas os 

crimes praticados por organizações criminosas. Portanto, a presença de indícios de 

concurso de pessoas ou associação criminosa não é o bastante para justificar o declínio de 

atribuição; II) o caso em apreço ainda está em fase de inquérito e, além da referência 

documentada na informação policial 425/2017, não há nada nos autos que demonstre a 

existência de organização criminosa nos estritos termos do art. 1º, § 1º c/c art. 2º, da Lei 

12.850/13; e III) não se denota a existência de uma associação estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, elemento do tipo penal que define a organização 

criminosa. 4) Autos remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 

5) Presença de fortes indícios da existência de organização criminosa, nos termos do art. 

1º, § 1º da Lei 12.850/131, sobretudo considerando o depoimento do próprio investigado, 

nos autos da ação penal que motivou a instauração do presente inquérito policial, de onde 

se extrai: "recebi uma proposta de um outro rapaz para fazer esse serviço, esses golpes; ["] 

ele me mandou um tal de kit por ônibus e me disse para fazer assim e assim para dar certo; 

["] ele me explicou o procedimento que era esse tal desse kit; ele pediu para que eu 

mandasse umas fotos para ele que ele ia me mandar o kit; o kit tinha a identidade e a 

declaração; eu não sabia o nome e nada, eu só mandava a foto; ["] eu abria a conta, recebia 

a senha eletrônica e o talão de cheque e eu mandava para ele e depois não sabia de mais 

nada, ia no ônibus; eu não movimentava; ["] a S10 eu já tinha entregado, ele veio buscar 

aqui; um rapaz mandou eu largar na rodoviária ali e por a chave dentro do tanque da 

camioneta e fui na rodoviária e larguei; não vi a pessoa ["] não sei onde a pessoa conseguia 

os documentos; não conheço outros dados da pessoa, ele me ligava e dizia que ia chegar o 

documento para mim na Motta e eu ia lá e pegava;" 6) Conhecimento do presente conflito 

negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da PR/MT (suscitante) para 

prosseguir nas investigações, junto à 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(especializada).  
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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

007. Processo: SR/DPF/MG-00328/2016-INQ Voto: 5368/2019 Origem: GABPR2-DDS - 

DIVINO DONIZETTE DA 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual crime de falsificação de documento 

público, previsto no artigo 297 do Código Penal, perpetrado, em tese, pelos representantes 

legais de instituição de ensino particular, com sede em Piranga/MG, tendo em vista a 

emissão de diplomas de conclusão de curso superior falsamente reconhecidos pelo MEC. 

Atribuição do MPF reconhecida pela 2ª CCR/MPF. Conflito de atribuições entre membros 

do Ministério Público Federal, na forma do art. 62, inc. VII, da LC nº 75/93. A questão deve 

ser resolvida à luz do art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do 

Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que 

foi praticado o último ato de execução. O crime de falsificação de documento público (art. 

297 do CP) é crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, ou seja, 

consuma-se com a falsificação, no todo ou em parte, de documento público, prescindindo-

se do seu uso posterior, bem como da obtenção de qualquer vantagem ou da causação de 

efetivo prejuízo a alguém. No presente caso, conclui-se que o crime de falsificação de 

documento público consumou-se no município de Piranga/MG, onde se encontra a sede da 

instituição de ensino, local em que teriam sido emitidos os diplomas de curso superior 

supostamente falsificados. Isso porque, conforme prevê a Lei de Diretrizes Básicas da 

Educação - LDB, as Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam o curso superior são 

as responsáveis pela expedição dos respectivos diplomas dos alunos. Dessa forma, resta 

evidente que os diplomas adulterados foram efetivamente confeccionados por aquela 

instituição, com sede em Piranga/MG. Corrobora tais argumentos, o fato de constar nos 

diplomas contrafeitos que estes foram expedidos no município de Piranga/MG, conforme 

se verifica às fls. 85/94. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no 

mérito, pela fixação da atribuição da PR/MG (suscitado) para prosseguir nas investigações. 
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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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

008. Processo: 1.33.001.000355/2019-19 - Eletrônico  Voto: 5232/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BLUMENAU-SC  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da RFFP comunicando possível crime de descaminho (CP, art. 

334, §1º), em razão da apreensão de mercadorias em agência dos Correios no bairro Vorstadt, 

em Blumenau, ocorridas entre os dias 30/01/2019 a 04/02/2019, aparentemente adquiridas no 

mercado externo e encaminhadas pelos remetentes a compradores do mercado interno, 

desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, aparentemente 

no interesse de empresa localizada no município de Criciúma/SC. Existência de conflito 

negativo de atribuições entre Procuradores da República. Autos remetidos à 2ª CCR/MPF, nos 

termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. O ponto controvertido já esteve em debate no Eg. 

Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades. A jurisprudência é no sentido da 

aplicação da Súmula nº 151 daquela Corte, fixando a competência para eventual ação penal por 

crime de contrabando ou descaminho pelo lugar da apreensão do bem, ainda que as apurações 

preliminares indiquem que o crime tenha se consumado em outro local (CC nº 119.247/SP, 

Terceira Seção, Min. Laurita Vaz, DJe 14/05/2012). No mesmo sentido, também, é o Enunciado 

n° 54 desta 2ª CCR: 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. Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.30.001.000816/2019-57, 747ª Sessão de Revisão, de 

12/08/2019, unânime; 1.26.000.001003/2019-17, 740ª Sessão de Revisão, de 13/05/2019, 

unânime; 1.15.000.000252/2018-98, 719ª Sessão de Revisão, de 09/07/2018, unânime. Desse 

modo, a atribuição para apuração do fato noticiado incumbe à PRM " Blumenau/SC, uma vez 

que a apreensão das mercadorias ocorreu naquela cidade. Conhecimento do presente conflito 

negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da PRM " Blumenau/SC 

(suscitante) para prosseguir nas investigações.  
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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

009. Processo: DPF/PE-00773/2015-INQ Voto: 5260/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADES EM CURSO DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. FATO PRATICADO 

POR INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL 

DE ENSINO. ATIVIDADE SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER 

PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. PRECEDENTES DA 2ª CCR/MPF 

E DO STF. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito 

Policial instaurado para apurar notícia de suposta emissão de diplomas eventualmente 

falsos de conclusão de nível superior, por instituição de ensino particular. 2. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 3. Alteração do entendimento 

anterior da 2ª Câmara, considerando que se verifica a ofensa direta a serviços ou interesses 

da União. Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da 

Educação), as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada 

integram o Sistema Federal de Ensino. 4. Assim, eventual irregularidade em seu 

funcionamento ou na consequente emissão de certificado de conclusão de curso de 

graduação/pós-graduação, mais do que uma mera atividade de gestão de instituição de 

ensino, refere-se ao próprio direito à educação. 5. Portanto, cuidando-se de atividade, pela 

sua natureza, longa manus do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o 

ensino superior fixado pelo Conselho Federal de Educação, o controle judicial compete à 

Justiça Federal. 6. Precedentes da 2ª CCR/MPF: IPL n° 00328/2016 SR/DPF/MG, 746ª 

Sessão de Revisão, de 08/07/2019, unânime; MPF n° 1.32.000.000197/2019-36, 740ª 

Sessão de Revisão, de 13/05/2019, unânime. 7. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª 

Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011. 8. 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. 
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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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

010. Processo: 1.34.001.005487/2019-91 - Eletrônico  Voto: 5241/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
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. 4º). REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES 

(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CÂMARA). INDÍCIOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

FRAUDULENTAS POR PARTE DE GERENTE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. NÃO 

HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa em Sala de 

Atendimento ao Cidadão a respeito de suposta conduta ilícita praticada por gerente-geral de 

agência bancária de instituição financeira privada, que teria praticado diversas fraudes no curso 

de renegociação de dívidas, incorrendo assim, em tese, no artigo 171 do Código Penal, ou, 

ainda, nos delitos de falso tipificados nos artigos 298 e 299 do mesmo diploma legal. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público 

Estadual sob o argumento de que "faltaria ao suposto agente a qualidade essencial de direção 

de instituição financeira, nos termos do artigo 25 da Lei nº 7.492/1986. Justifica-se: o gerente 

de uma específica agência da instituição financeira não pode ser sujeito ativo dos crimes 

estampados na Lei 7.492/1986" 3. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 

Câmara). 4. Esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF vem entendendo ser possível a 

imputação do crime de gestão fraudulenta a gerente de agência bancária, isso porque o crime 

do artigo 4º da Lei nº 7.492/86 - "Gerir fraudulentamente instituição financeira" - é delito 

próprio, ou seja, somente pode ser praticado por sujeito qualificado quem detém informação 

relevante referente a operação ou situação financeira da instituição, que exerça atividades de 

administração, direção, comando e gerência. Observa-se que a lei estabelece que quando os 

agentes de ilícito penal tiverem a qualidade jurídica indicada no art. 25 " "São penalmente 

responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, 

assim considerados os diretores, gerentes" " serão processados por crimes contra o sistema 

financeiro nacional. Se não tiverem essa qualidade, serão processados por outro crime. Veja-se 

que o dispositivo legal traz a figura do gerente como sujeito ativo do delito, de forma genérica, 

não especificando se se trata de "gerente-geral", "gerente-adjunto", "gerente de 

relacionamento" etc. 5. Precedentes: Processo nº 0000595-11.2013.4.03.6115, Voto nº 

4360/2013, Sessão nº 580, de 24/06/2013; Processo nº 0002585-37.2013.4.03.6115, Voto nº 

2874/2016, Sessão nº 643, de 18/04/2016. 6. No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ: 

AgRg no REsp 1374090/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 

julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018; e AgRg no REsp 1323502/PR, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014. 7. Não 

homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para 

prosseguimento da persecução penal em relação ao crime contra o sistema financeiro nacional, 

tipificado no artigo 4º da Lei nº 7.492/86 e outros eventualmente apurados, 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, 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

011. Processo: JF-DF-1011574-

56.2019.4.01.3400-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 5334/2019 Origem: GABPR6-CHML - 

CARLOS HENRIQUE 

MARTINS LIMA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N.º 75/93, ART. 62, IV. 

OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

MEDIANTE FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO. 

SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PREVISTO 

NO ART. 19 DA LEI Nº 7.492/86. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. 

ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível 

prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente na obtenção 

fraudulenta de financiamento junto a instituição financeira para aquisição de pedras de 

granito. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
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inquérito, considerando ser possível a resolução na esfera cível, com a adoção de 

mecanismos preventivos pelas instituições financeiras. 3. Discordância do Juiz 

Federal. 4. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da 

LC 75/93. 5. No caso em exame, verifica-se que houve a obtenção de financiamento 

propriamente dito, haja vista ter ficado estabelecida no contrato destinação específica 

para o dinheiro, qual seja a aquisição de pedras de granito. 6. Assim, definida a 

modalidade da operação realizada " financiamento " e diante do contexto apresentado 

até o momento, a situação jurídica se amolda, em tese, ao delito do art. 19 da Lei nº 

7.492/1986. 7. É que, o foco tutelar do referido artigo é a operação financeira atrelada 

aos interesses da União de fomentar ou estimular determinada atividade. É o caso, por 

exemplo, de financiamento (em sentido estrito) a quem pretende praticar agricultura 

(financiamento agrícola), adquirir imóvel (financiamento imobiliário), reformar 

residência ("Construcard"), fazer curso superior ("FIES"), casos em que o Estado 

brasileiro, inspirado por um maior objetivo político-econômico, incentiva e fomenta 

determinadas atividades e, por isso, são elas sistemicamente facilitadas. 8. Essa 

discriminação, inclusive, foi evidenciada pelo legislador reformante, quando da 

apresentação do Projeto n° 273/83, que deu origem à Lei n° 7.492/86. Frise-se que o 

art. 192 da Constituição Federal estabelece que o SFN tem por finalidade "promover o 

desenvolvimento equilibrado do País" e "servir aos interesses da coletividade" É 

preciso destacar que a Lei n° 7.492/86 foi editada notadamente depois que escândalos 

financeiros assolaram a nação, devido à fragilidade e a inoperância do conjunto de 

normas destinadas a proteger a política econômica, financeira e tributária do Estado 

brasileiro. Logo, o comprometimento significativo da atuação estatal especializada 

afeta à proteção da higidez do Sistema Financeiro Nacional e o combate aos delitos 

que ocasionam verdadeiros danos às políticas estatais. 9. No caso dos autos, ao que 

tudo indica a aquisição do granito provavelmente foi destinada à construção civil 

(piso), atividade de interesse do Estado brasileiro, como dito, inspirado por um maior 

objetivo político-econômico, de modo que a conduta narrada nos autos apresenta 

relevância penal, enquadrando-se no art. 19 da Lei nº 7.492/86. 10. Além disso, 

nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura e 

convincente da ausência de justa causa para a persecução penal. 11. 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. 12. Nesse contexto, voto pela não homologação do arquivamento e pela 

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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

012. Processo: 1.19.000.001795/2019-64 - Eletrônico  Voto: 5237/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

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

Subtração da quantia de R$ 16.590,38, dos quais R$ 16.545,76 pertenciam ao patrimônio do 

Banco do Brasil S.A. 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 (R$ 44,62). 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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013. Processo: 1.19.000.001822/2019-07 - Eletrônico  Voto: 5323/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crimes de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) supostamente cometidos 

por advogado em detrimento de seus clientes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). Advogado que teria se apropriado de valores resultantes de ações 

previdenciárias e reclamações trabalhistas. Prejuízo suportado unicamente pelos particulares 

(clientes). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: 1.14.008.000003/2019-41, 

1.30.005.000092/2019-10, 1.14.000.000216/2019-42. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

014. Processo: 1.25.005.000488/2019-19 - Eletrônico  Voto: 5233/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171), praticado entre particulares. 

Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante relata que, 

juntamente com seu cônjuge, firmou contrato com uma agência de consultoria em publicidade 

de intercâmbio com o objetivo de matricular-se em curso de inglês na Irlanda, com a 

contratação de seguro viagem e hospedagem. Afirma que pagou os boletos relativos aos valores 

contratados, porém recebeu a notícia posteriormente de que a agência havia encerrado suas 

atividades e que não seria possível a devolução dos valores. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Informações de que o negócio foi firmado com pessoa jurídica 

que possui sede no Brasil, sendo que os suspeitos da prática do crime são brasileiros e 

aparentemente residem em Minas Gerais, conforme se extrai dos Relatórios de Pesquisa 

anexados aos autos. Narrativa que não evidencia, por ora, 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

015. Processo: 1.26.000.002935/2019-87 - Eletrônico  Voto: 5235/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta prática de falsidade documental e/ou estelionato 

ocorrido no bojo de ações que tramitaram perante a 1ª Vara de Família e Registro Civil da 

Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE. Juntada pelo noticiante de cópia da sentença 

prolatada pelo Juízo Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 

Inexistência de indícios de que qualquer documento supostamente falso tenha sido apresentado 

perante órgãos ou entes federais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 

atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ: "A 

competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da 

entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação 

do órgão expedidor." Homologação do declínio de atribuições 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Homologação de Arquivamento 

016. Processo: DPF/CAX-00075/2018-INQ Voto: 5404/2019 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 

FIGUEIREDO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de coação no curso de 

processo trabalhista (CP, art. 344) praticado pelo investigado (reclamado) em razão de 

possível ameaça à vítima (reclamante). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. 
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IV). Impossibilidade de localização da suposta vítima para intimação e oitiva. Depoimento 

do investigado informando que procurou a vítima para tentar fazer acordo. Inocorrência 

de violência, grave ameaça ou coação moral. Relato da existência de conduta 

desnecessária, qual seja, dizer o reclamado à reclamante que "se não fosse retirada a queixa 

seria pior para ela". Postura moralmente reprovável e dotada de rispidez, mas que não pode 

ser considerada "grave ameaça" Cumpre ressaltar que no caso, posteriormente ao relato da 

suposta vítima, foi feito acordo no processo trabalhista, ocasião em que o reclamado pagou 

à reclamante a importância de R$ 6.000,00. Acordo trabalhista devidamente homologado 

judicialmente. Ausência de elementos mínimos da materialidade justificadora do 

prosseguimento da investigação. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

017. Processo: DPF/RO-0369/2018-INQ Voto: 5258/2019 Origem: GABPR5-LGM - 

LUIZ GUSTAVO 

MANTOVANI  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de relatório de fiscalização voltado à erradicação do 

trabalho escravo elaborado pela Seção de Inspeção do Trabalho da Superintendência 

Regional do Trabalho em Rondônia. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 do 

CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No momento da fiscalização 

constatou-se a permanência de 05 (cinco) trabalhadores no local, os quais 

desempenhavam a atividade de garimpeiros, laborando para o investigado, sem 

observância à legislação do trabalho e às normas de segurança e higiene no trabalho, o 

que resultou na lavratura de 16 (dezesseis) autos de infração. No entanto, compulsando 

os autos e especialmente os depoimentos dos trabalhadores e do empregador, afasta-se, 

de plano, a incidência das seguintes ações que pertencem ao tipo legal do preceito 

primário do art. 149 do Código Penal, quais sejam: sujeição dos trabalhadores ao 

cumprimento de trabalhos forçados, de jornadas exaustivas, de restrição da liberdade de 

locomoção, em razão de dívida contraída junto ao empregador, de cerceamento do uso de 

meios de transporte ou do apoderamento de documentos ou objetos pessoais dos 

trabalhadores com o objetivo de retê-los no local de trabalho e, muito menos, de vigilância 

ostensiva do empregador. Das declarações, constata-se a inexistência do dolo na conduta 

do empregador, consistente na vontade deliberada de sujeitar seus empregados a 

"violações gritantes de seus direitos" Destaque-se, nesse ponto, que a precariedade do 

local, também era suportada pelo investigado e sua esposa, pois era esta que preparava no 

local as refeições dos trabalhadores, e o investigado, por vezes, ali também se alimentava 

junto com todos. Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

018. Processo: DPF/SGO-00143/2014-INQ Voto: 5225/2019 Origem: GABPRM1-AMSJ - 

ANTONIO MARCOS DA 

SILVA DE JESUS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Compensação de cheque falso 

no valor de R$ 2.600,00, em conta bancária na agência da Caixa Econômica Federal em 

Araripina - PE, no dia 13/03/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As 

investigações iniciaram a partir das informações fornecidas pelo próprio titular da conta 

bancária. logo após ter ido ao banco e percebido o ocorrido, sem que tivesse emitido o 

cheque, que continuava em sua posse. Várias diligências foram realizadas para encontrar 

o cheque descontado. Tal como a solicitação junto à CEF acerca do cheque compensado. 

Em resposta, foi informado que deveria estar no banco que foi depositado. Frise-se que 

requisitou-se imagens do circuito interno da Caixa Econômica Federal, retornando-se a 

informação que não havia circuito fechado de TV. Após identificação da instituição 

financeira onde foi depositado o cheque, foi enviado ofício à agência do Banco do 

Nordeste de Mossoró/RN para que fosse apresentado, bem como as informações da conta 

que foi depositada. No entanto, o banco informou que o cheque foi digitalizado e 

expurgado, inviabilizando o envio do cheque fisicamente depositado. Em relação à conta 

onde foi depositado o cheque, verifica-se que a titular não reconheceu a conta bancária 

como sua, tendo afirmado apenas possuir uma conta, na Caixa Econômica Federal, para 

receber o benefício do bolsa família. Ademais, nunca esteve em Mossoró/RN. Realizou-

se pesquisa no banco de dados acessíveis ao MPF e confirma-se que é inscrita no cadastro 
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único do Governo Federal, com endereço cadastrado na Capital do Ceará. Também 

constatou-se que o endereço registrado na Receita Federal é na cidade de Fortaleza-CE. 

No mais, não foram encontrados bens em seu nome, tampouco qualquer vínculo dela com 

o Município de Mossoró-RN, o que corrobora com a informação acerca de sua profissão 

de cuidadora de idosos e origem humilde. No caso concreto, vislumbra-se a utilização dos 

dados da titular da conta bancária, sem o seu conhecimento, por terceira pessoa para 

possibilitar a retirada dos valores após a compensação do cheque na Agência da CEF em 

Araripina-PE. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e 

inexistência 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

019. Processo: DPF-UDI-00016/2018-

INQ 

Voto: 5226/2019 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de tráfico internacional de drogas (Lei n° 

11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, I).Remessa de encomenda contendo 510g de cocaína, 

por meio da agência dos Correios em Uberlândia/MG para a Holanda. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Realização de investigações veladas 

no endereço constante na remessa da mercadoria, bem como tentativa de localização do 

remetente nos demais endereços constantes no banco da Receita Federal. Informações 

de que o investigado nunca residiu nos referidos endereços, sendo que as pessoas 

ouvidas afirmaram sequer conhecer tal indivíduo. Impossibilidade de obtenção de 

eventuais imagens junto aos Correios, em razão do tempo decorrido (mais de dois anos). 

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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

020. Processo: JF/PE-0810732-

64.2017.4.05.8300-INQ 

Voto: 5229/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). 

Informações de que beneficiários de programa social do governo federal teriam realizado 

doações a campanha eleitoral de candidato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). O art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que as doações devem ser limitadas à 

10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. A simples 

constatação de que os investigados são beneficiários (ou familiares de beneficiários) de 

programa social e realizaram doações a campanha eleitoral, não demonstra materialidade 

suficiente para a prática de conduta criminosa de estelionato, sobretudo considerando 

que os valores doados pelos investigados estão abaixo de 10% do limite de isenção do 

imposto de renda daquele ano, correspondente a R$ 28.123,91, e consistiram em doações 

estimáveis em dinheiro decorrente do trabalho prestado na campanha ou, ainda, valor 

econômico atribuído a uma cessão de bens. Elementos de informações até então colhidos 

não apontam para a ocorrência de conduta criminosa. Precedente da 2ª CCR: 

Procedimento nº 1.15.000.000673/2018-19, 709ª Sessão de Revisão, de 26/03/2018, 

unânime. 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. José Adonis Callou de Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

021. Processo: TRE/GO-NC-0000066-

84.2019.6.09.0056 

Voto: 5294/2019 Origem: GABPRE/PRGO - 

ALEXANDRE MOREIRA 

TAVARES DOS SANTOS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DO ART. 312 DO 

CÓDIGO ELEITORAL (VIOLAÇÃO DO SIGILO DO VOTO). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. 

NÃO VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. MANUTENÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento instaurado para apurar suposta prática do crime 
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previsto no art. 312 do Código Eleitoral (violação do sigilo do voto). Relato de que eleitor 

teria utilizado seu aparelho celular para registrar o momento do seu voto. 2. O Promotor 

Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento por ausência de materialidade delitiva, pois 

não foi providenciada a apreensão do aparelho celular, não sendo possível verificar sequer 

se a imagem do momento do voto realmente ocorreu. 3. Discordância da Juíza Eleitoral, 

por considerar que quem deteve o eleitor foi a Presidente da Seção Eleitoral, que estava 

investida no exercício do poder de polícia. Ressaltou que o eleitor ficou agressivo na 

ocasião e que apresentou na delegacia aparelho celular diverso do que utilizou na cabine 

de votação. 4. Consta dos autos que os mesários notaram que o referido eleitor estava 

demorando a votar, momento em que ouviram um "click" como o de uma fotografia. 

Porém, não há informações sequer de a foto tenha sido realmente tirada, uma vez que nem 

os mesários e nem a polícia a viram. 5. Além do mais, não configura crime, em tese, a 

conduta de eleitor que divulga seu próprio voto por livre e espontânea vontade, sem a 

participação de terceiros. Descrição dos fatos que pode constituir mero ilícito 

administrativo (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, parágrafo único). 6. Nesse sentido, precedentes 

desta 2ª CCR: 1.17.000.001955/2017-88, 705ª Sessão de Revisão, de 05/02/2018, 

unânime; e 1.00.000.003832/2019-41, 736ª Sessão de Revisão, de 11/03/2019, unânime. 

7. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

022. Processo: 1.00.000.016880/2019-07 - Eletrônico  Voto: 5193/2019 Origem: 

PROCURADORIA 

GERAL DA REPÚBLICA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO (CP, ART. 344). OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM DESFAVOR DO 

RESPONSÁVEL PELAS AMEAÇAS CONTRA UMA TESTEMUNHA. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO QUANTO À ESPOSA DO DENUNCIADO. DISCORDÂNCIA DO 

JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). INFORMAÇÕES DE QUE A ESPOSA DO 

DENUNCIADO FOI REPONSÁVEL APENAS PELA MARCAÇÃO DO ALMOÇO EM 

QUE OCORREU O INCIDENTE, TENDO A PRÓPRIA TESTEMUNHA AFIRMADO QUE 

NÃO SOFREU QUALQUER AMEAÇA OU CONSTRANGIMENTO POR PARTE DELA. 

MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO À INVESTIGADA. 1. Procedimento 

investigatório instaurado para apurar a suposta prática do crime de coação no curso do processo 

(CP, art. 344). Informações de que a investigada X.I.O.V.V. intermediou um encontro entre o 

seu marido M.L.V. e a testemunha B.B., oportunidade em que esta última sofreu ameaça para 

que não prestasse depoimento ou para que faltasse com a verdade ou omitisse fatos relevantes 

em seu teor. 2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em desfavor de M.L.V. 

pela prática do crime do art. 344 do CP, uma vez que ele teria orientado a testemunha a não 

comparecer ao depoimento, bem como a coagido com ameaças. Com relação à investigada 

X.I.O.V.V., esposa do denunciado, promoveu o arquivamento por considerar que ela foi a 

responsável apenas pela intermediação do encontro entre o seu marido e a testemunha. 3. O 

Juízo Federal recebeu a denúncia contra M.L.V., porém discordou do arquivamento quanto à 

investigada X.I.O.V.V., por considerar que ainda que não haja elementos de que ela tenha, 

pessoalmente, ameaçado a testemunha, parece prematuro concluir que não tivesse ciência do 

que seu marido faria (ou poderia fazer) com o propósito de dissuadir a testemunha de prestar o 

depoimento. 4. Conforme bem ressaltado na manifestação ministerial, em que pese X.I.O.V.V. 

tenha organizado o referido almoço no qual se consumaram os atos de coação no curso do 

processo, não há provas de sua efetiva participação dolosa na conduta ilícita, ou seja, nas 

ameaças, tampouco de que ela teria ciência de que seu esposo coagiria a testemunha na ocasião. 

5. Importante salientar que a própria testemunha (vítima) esclareceu em seu depoimento que 

X.I.O.V.V. não a ameaçou, não a orientou ou sequer tratou com ela sobre o depoimento. 6. 

Manutenção do arquivamento quanto a X.I.O.V.V., 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

023. Processo: 1.14.000.002287/2019-80 - Eletrônico  Voto: 5366/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar supostos descumprimentos de decisões da Justiça do 

trabalho por dirigentes de sindicato de trabalhadores do ramo petrolífero. Crime de 

desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os supostos 
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descumprimentos das decisões judiciais datam dos anos de 2013 e 2014. Pena máxima 

cominada ao crime de 6 (seis) meses de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 

Prescrição 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

024. Processo: 1.14.008.000166/2014-19 Voto: 5224/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JEQUIE  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO CIVIL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 168-A DO 

CP. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). PARCELAMENTO DE 

PARTE DOS DÉBITOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 19 DA 2ª CCR. AUSÊNCIA 

DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS 

05/2017 E 08/2017. PRECEDENTES DO STF, DO STJ, DO CIMPF E DA 2ª CCR. 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO ART. 18 

DO CPP. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação de sindicato comunicando 

possíveis irregularidades no âmbito de município, consistentes no pagamento de vantagens 

indevidas a alguns servidores municipais, bem como na ausência de repasse à previdência 

social de contribuições recolhidas (CP, art. 168-A). 2. O Procurador da República oficiante 

promoveu o declínio de atribuições com relação aos eventuais prejuízos sofridos pelo 

município e quanto a questão relativa ao pagamento indevido dos servidores municipais 

(matérias afetas à 5ª CCR). Quanto ao possível crime de apropriação indébita previdenciária, 

promoveu o arquivamento considerando o parcelamento do débito (quanto aos créditos já 

constituídos) e a ausência de constituição definitiva do crédito tributário quanto às 

competências 05/2017 e 08/2017. 3. A 5ª CCR homologou o declínio de atribuições com 

relação a matéria de sua atribuição e remeteu os autos a esta 2ª CCR, para análise do 

arquivamento quanto ao crime do art. 168-A do CP. 4. Com relação aos procedimentos 

administrativos instaurados em desfavor do município que se acham incluídos em regime de 

parcelamento, aplica-se o Enunciado n° 19 da 2ª CCR, que autoriza o arquivamento. 5. Quanto 

às competências 05/2017 e 08/2017 (posteriores aos fatos objeto da representação), não 

havendo crédito tributário definitivamente constituído, também é o caso de homologação do 

arquivamento. 6. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição 

definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 

"Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária 

são delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o 

âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica" (STJ, RHC 44.669/RS, Sexta 

Turma, Dje 18/04/2016). 7. Especificamente com relação ao crime do art. 168-A do CP, o 

CIMPF decidiu, na 5ª Sessão Ordinária, de 14/06/2017, nos autos do PIC nº 

1.28.400.000049/2015-16, pela natureza material do crime previsto no referido tipo penal, 

ressaltando no caso analisado que o Procurador "que oficiou nos autos bem aplicou a 

jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, vez que, na espécie, não se apresenta a justa 

causa para a persecução penal ante a não constituição do crédito previdenciário." Entendimento 

dos Tribunais Superiores no sentido de que a constituição do crédito tributário para o crime do 

art. 168-A do Código Penal é condição de procedibilidade. Precedentes do STF (Segunda 

Turma, RHC 132706 AgR, DJe 01/08/2016; Segunda Turma, HC 92002, DJe 19/09/2013) e do 

STJ (Quinta Turma, RHC 36.704/SC, DJe 26/02/2016; Quinta Turma, RHC 40.411/RJ, DJe 

30/09/2014; Sexta Turma, RHC 44.669/RS, DJe 18/04/2016; Terceira Seção, Rcl 5.064/BA, 

DJe 01/06/2012). 8. Fatos já comunicados à Receita Federal. Caso, após atuação do Fisco, 

venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, a Autoridade Fiscal deverá, 

por imposição legal, enviar a RFFP ao MPF, para as providências cabíveis. 9. Precedentes da 

2ª CCR: Processo n° 1.22.012.000142/2019-33, Sessão de Revisão n° 746, de 08/07/2019, 

unânime; Processo n° 1.24.000.001016/2019-61, Sessão de Revisão n° 747, de 12/08/2019, 

unânime. 10. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

025. Processo: 1.15.000.001588/2019-59 - Eletrônico  Voto: 5364/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Retorno 

voluntariamente à atividade profissional no período de 02/12/91 a 31/07/2010 sem comunicar 
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ao INSS. Notificação do beneficiário a comparecer na Procuradoria da República no Estado do 

Ceará a fim de verificar seu grau de escolaridade bem como apurar a ocorrência de dolo, fraude 

ou má-fé no retorno ao trabalho sem comunicação ao INSS. Promoção do arquivamento com 

fundamento na ausência de conduta dolosa do beneficiário. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Manutenção indevida de benefício de aposentadoria por invalidez de 

segurado. Não verificada, na hipótese, conduta dolosa do beneficiário. Ausência de 

demonstração de utilização de fraude ou ardil para manter o benefício, de ciência sobre a 

impossibilidade de manutenção após o início do novo trabalho e de conduta dolosa (elemento 

subjetivo inerente ao tipo penal do estelionato). Fato atípico. Inexistência de responsabilidade 

penal. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

026. Processo: 1.16.000.001363/2019-65 - Eletrônico  Voto: 5264/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão com o 

seguinte teor: "A requerida em tese cometeu o crime de FRAUDE PROCESSUAL ART 347 e 

em tese o crime de uso de documento com conteúdo falso art.304 perante o SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em face do requerente EM agosto de 2018. Em tese, em conluio 

com declarante inimigo, impedido e suspeito, digo [...], que fez declaração em escritura pública 

enviando para endereço que o [...], não mais residia, nem se domiciliava, logo, não cumpriu a 

LEI de Registro Público de notificação ao [...]. Por motivo torpe, não pagar verba de honorários 

advocatícios, para fazer retaliação, dizia que contrataria advogado conselheiro influente na 

OABSP." Promoção de arquivamento considerando que "não foram fornecidos elementos 

capazes de demonstrar indícios efetivos acerca dos atos ilícitos supostamente praticados" 

Recurso do interessado. Manutenção do arquivamento pelo Procurador da República oficiante. 

Nova manifestação do interessado reiterando as razões contrárias ao arquivamento. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Supostos crimes de fraude processual (CP, art. 347) e 

de uso de documento falso (CP, art. 304). Fato noticiado que não apresenta elementos mínimos 

que viabilizem o início de uma investigação, resumindo-se em alegações genéricas e 

desconexas que não apresentam elementos justificadores do prosseguimento da persecução 

criminal pelo Ministério Público 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

027. Processo: 1.18.000.003238/2018-34 - Eletrônico  Voto: 5306/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Preparatório. Suposto crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório 

(CP, art. 356). Comunicação de retenção de autos atribuída a Procurador Federal que atua em 

causa movida por segurado do INSS, em trâmite perante a Justiça Estadual no exercício da 

competência delegada da Justiça Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Diligências. Solicitadas informações a respeito da demora na devolução dos autos, o 

representado apresentou os devidos esclarecimentos. Ressaltou que não houve paralisação ou 

retenção indevida dos autos, mas sim a adoção de providências decorrentes da necessidade de 

implantação e elaboração de cálculo, trâmites administrativos necessários para o fiel 

cumprimento do comando judicial. Elementos de informações que não apontam para a 

ocorrência de conduta criminosa. 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. 

José Adonis Callou de Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

028. Processo: 1.19.005.000063/2019-15 - Eletrônico  Voto: 5262/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BALSAS-MA  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de apropriação indébita 

previdenciária (CP, art. 168-A) ou de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-

A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato atribuído ao Prefeito do Município 

de Alto Parnaíba/MA, nos anos de 2009 a 2012. Diligências junto à Receita Federal. Ausência 

de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. 

Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Os Crimes de 

apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos 

materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito 

administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). Caso, após atuação do Fisco, 

venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a 

indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal prontamente 

promoverá a devida ação penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução 

penal. Homologação do arquivamento.  
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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

029. Processo: 1.21.000.001136/2019-70 - Eletrônico  Voto: 5281/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO DO SUL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n° 7.492/86, art. 19). 

Comunicação de que o investigado firmou contrato de arrendamento de imóvel com a CEF, em 

29/02/2008. Na ocasião, o contratante se declarou solteiro, o que permitiu, pela avaliação de 

crédito da CEF, o seu enquadramento nos requisitos do Programa de Arrendamento Residencial 

(baixa renda familiar, único imóvel). Posteriormente, em 2010, a CEF determinou a rescisão 

contratual e a desocupação do imóvel, por verificar que nele residia a ex-companheira do 

contratante e seu filho (pessoas estranhas à contratação). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Consta dos autos que o contratante saiu do imóvel em questão em 2009. Não 

verificação de dolo na conduta do investigado, que, à época da contratação do arrendamento, 

se reconhecia como sendo solteiro, uma vez que a formalização da união estável com sua ex-

companheira adveio de decisão judicial prolatada muito tempo depois da contratação com a 

CEF (sentença de reconhecimento em 09/02/2012). 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

030. Processo: 1.23.000.001584/2019-07 - Eletrônico  Voto: 5322/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificada a existência de 2 (dois) acampamentos 

encontrados em 2014, abandonados, com indícios de submissão de trabalhadores à condição 

análoga à de escravos. Ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas que 

justifiquem o prosseguimento das investigações. O único dado objetivo é a constatação dos 

acampamentos, encontrados já quando abandonados, sem qualquer certeza de quem os 

construiu, por quanto tempo foram utilizados, quantos e quais os trabalhadores que ocuparam 

o local, remuneração e forma de contratação. Não se tem, então, elementos nos autos que 

permitam qualquer investigação quanto a fato configurador de escravidão contemporânea. 

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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

031. Processo: 1.26.001.000182/2019-65 - Eletrônico  Voto: 5275/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Comunicação de 

que o benefício previdenciário da investigada foi concedido irregularmente, ante a ausência de 
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documentação comprobatória do exercício de atividade rural pelo período de carência exigido 

na legislação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o benefício foi 

suspenso/cancelado em razão da não comprovação do preenchimento dos requisitos legais para 

a sua concessão. Da documentação juntada aos autos, depreende-se que a beneficiária de fato 

realizou atividade rural em regime de economia familiar, sendo que os documentos 

apresentados pela requerente, apesar de serem insuficientes para demonstrar o cumprimento do 

prazo legal de carência, eram autênticos. 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. 

Logo, o documento apresentado não tinha 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.  
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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

032. Processo: 1.29.002.000271/2019-90 - Eletrônico  Voto: 5291/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima. Possível crime contra a ordem 

tributária (Lei n° 8.137/90). Narra o representante, em síntese, que a empresa investigada se 

utiliza de esquema fraudulento na utilização de códigos de identificação de mercadorias, a fim 

de burlar a fiscalização e reduzir o valor de tributos devidos. Menciona, ainda, que as 

mercadorias são vendidas sem nota ou com "meia nota", mas o pagamento aos vendedores é 

feito com base no valor real das vendas, sem que, contudo, sejam pagos os respectivos encargos 

previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de natureza 

material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Ausência, no 

momento, de constituição definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. 

Encaminhamento de cópia integral deste expediente para a Delegacia da Receita Federal do 

Brasil em Caxias do Sul, em meio digital, para a realização de análise fiscal do contribuinte. 

Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, 

configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal 

prontamente promoverá a devida ação penal. Materialidade delitiva, de plano, não evidenciada. 

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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

033. Processo: 1.29.009.000734/2019-53 - Eletrônico  Voto: 5398/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S.DO 

LIVRAMENTO-RS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada para verificar a ocorrência do ilícito penal de contrabando (CP, art. 

334-A) relacionado à internalização de mel em território brasileiro, especialmente na região de 

Santana do Livramento/RS, notadamente nos anos de 2018 e 2019, bem como as providências 

que, a partir de tais trabalhos, foram ou estão sendo adotadas. Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, inc. IV). A sugestão de que postos de vigilância agropecuária internacional 

fossem consultados já foi acatada, vindo aos autos a informação oriunda do Serviço de Gestão 

do Vigiagro da 7ª Região da Coordenação-Geral do Sistema de Vigilância Agropecuária 

Internacional de que "No âmbito do Vigiagro, não há registros de apreensões de mel realizadas 

pela Unidade Descentralizada de Vigilância Agropecuária de Santana do Livramento" A 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul já havia 

informado que a apreensão de produtos contrabandeados não faz parte das atribuições do 

Programa de Sanidade Apícola no Estado. Ausência de elementos mínimos da materialidade 

justificadora do prosseguimento da investigação. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 



DMPF-e Nº 189/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Publicação: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 20 

 

 

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. 

 

034. Processo: 1.33.000.001654/2019-72 - Eletrônico  Voto: 5396/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JOAÇABA-SC  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta irregularidade relacionada à falta de 

recolhimento de Imposto de Importação, de competência da União. Aquisição de lâmpadas de 

iluminação pública por município. Lâmpadas que foram doadas, por meio de acordo de 

cooperação. Participação na qualidade de parceira do projeto, para intermediar a doação 

realizada através do transporte portuário, com isenção do imposto de importação. Benefício 

devido à condição de instituição de ensino. Entendimento de inexistência de justa causa para 

propositura de ação penal ou prosseguimento das investigações. Ausência de indícios de 

materialidade. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva 

do crédito tributário. Ausência, no momento, de constituição definitiva do crédito tributário. 

Aplicação da Súmula Vinculante n° 24 do STF. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

035. Processo: 1.33.003.000164/2019-29 - Eletrônico  Voto: 5365/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CRICIUMA-SC  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) 

pelo investigado que teria furtado 10 metros de fio de cobre do Instituto Federal de Santa 

Catarina " IFSC. Notificação para oferta de proposta de acordo de não persecução penal. 

Impossibilidade de localização do investigado. Abandono da residência confirmado pelo 

servidor encarregado de efetuar a notificação. Informações da assistência social do município 

de Morro Grande, cidade de seu domicílio, de que é usuário de drogas e não possui trabalho 

fixo. Conclusão de que eventual acordo de não persecução penal não seria efetivamente 

cumprido. Oferecimento da denúncia pelo MPF. Perda do objeto deste procedimento 

investigatório. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

036. Processo: 1.36.000.000056/2018-93 - Eletrônico  Voto: 5328/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

TOCANTINS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Cartão de crédito empresarial da 

Caixa Econômica Federal " CEF que haveria sido clonado e usado por terceiros, de maneira 

que constariam na fatura de cliente dados referentes a compras que não efetuou. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano de 2017. Total das despesas 

contestadas pela cliente no valor de R$ 652,22. Requisitadas informações à CEF. Efetuado o 

cancelamento das vendas/despesas (chargeback) ou efetivado o crédito voucher em fatura 

posterior. Não identificação de prejuízos financeiros à CEF ou à correntista. Ausência de 

elementos mínimos de autoria. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente 

exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Injustificável 

prosseguimento das investigações. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

037. Processo: JF/PR/CMOU-5003267-

16.2019.4.04.7004-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 5227/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DE CAMPO 

MOURÃO  
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$ 16.467,99 (dezesseis 

mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos. Promoção de 

arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo, em razão da 

existência de reiteração delitiva, ressaltando que o investigado já teria condenações 

anteriores. 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 

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

038. Processo: JF/PR/GUAI-5001318-

15.2019.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 5221/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
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$ 2.489,04 (dois mil, 

quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro 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. Investigada que 

apresenta outros 2 (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 do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen, que juntou voto. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

039. Processo: JF/PR/GUAI-5001402-

16.2019.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 5367/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias 

desprovidas de declaração de importação, no valor de R$ 982,50. Tributos iludidos em R$ 

328,16. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. 

Discordância do Juízo Federal, apenas com relação ao investigado J.P.M, em decorrência 

da reiteração da conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Verifica-

se que o valor da mercadoria apreendida foi de US$ 300,16, estando na cota de isenção 

fixada pela Receita Federal do Brasil1 em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados 

Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no País 

por via terrestre, fluvial ou lacustre (art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010). 

Conduta que consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal. Precedente do 

STJ: "[...] o valor total das mercadorias está dentro do valor da cota de isenção da Receita 

Federal, sendo o fato atípico. Assim, desimporta se em outras ocasiões o acusado cometeu 

o delito de descaminho. ["] No caso em tela, o valor total das mercadorias ["] qual seja, 

US$: 216,00, se encontra dentro da cota de isenção da Receita Federal, que é de US$: 

300,00. Ademais, as mercadorias não eram de importação proibida e, pela pouca quantidade 

[...] não é possível afirmar que possuíam destinação comercial. Assim, não há que se falar 

em cometimento do crime de descaminho no caso em apreço. Não havendo prática de crime, 

mas sim conduta atípica, uma vez que a importação se seu dentro do valor permitido - cota 

de isenção - ainda mais irrelevante o fato de o denunciado porventura já ter cometido delito 
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de descaminho anteriormente. ["] Destarte, a absolvição em face da atipicidade é medida 

que se impõe." (REsp 1.621.820, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado 

em 08/06/2017, publicado em 16/06/2017). Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 

1.29.009.000388/2018-22, Sessão de Revisão nº 722, de 2708/2018, unânime. Insistência 

no arquivamento por fundamentos diversos.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

040. Processo: JF/PR/GUAI-5001549-

42.2019.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 5443/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 334, 

§ 1º, inc. IV, e art. 334-A, ambos do CP. Apreensão de mercadorias de procedência 

estrangeira, sem comprovação da regular internalização. Mercadorias avaliadas em R$ 

5.321,38, entre elas 30 (trinta) maços de cigarros. Manifestação do MPF pelo arquivamento 

do feito 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, IV, da LC nº 75/93. 1) Suposta prática do crime de contrabando de cigarros. Informação 

de que entre as mercadorias apreendidas encontravam-se 30 maços de cigarro. 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". Embora verificada a reiteração da conduta pelo investigado 

(ocasião em que foram apreendidos 180 maços de cigarros), no caso em análise, foram 

apreendidos em poder do investigado apenas 30 maços de cigarro de origem estrangeira, 

circunstância que autoriza, em caráter excepcional, o reconhecimento da insignificância da 

conduta. Insistência no arquivamento. 2) Com relação ao possível crime de descaminho, 

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 adoção da tese da bagatela. Investigado que apresenta mais 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 homologação parcial 

do arquivamento, nos termos do voto médio proferido pelo Dr. José Adonis Callou de 

Araújo Sá. Restou vencida em parte a relatora, Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

041. Processo: JF/SP-0006774-

44.2019.4.03.6181-INQ 

Voto: 5345/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de tráfico internacional de drogas, tipificado nos artigos 33, 

caput, e 40, inciso I, da Lei 11.343/06. Apreensão de encomenda postal oriunda dos 

Estados Unidos, que continha o material entorpecente TETRAHIDROCANNABIDIOL 

(princípio ativo da planta Cannabissativa Linneu, conhecida popularmente como 

"haxixe"), endereçada em nome da investigada M.P.G, para caixa postal de titularidade 

de I.S.M. Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios da autoria delitiva. 

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, pois, como bem ressaltou o magistrado, foram encontrados 

alguns endereços em nome dos investigados que ainda não foram objeto de diligências. 

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 
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votação os membros Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

ORIGEM INTERNA 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

042. Processo: DPF/MOC-00149/2018-INQ Voto: 5220/2019 Origem: GABPRM1-AVP - 

ALLAN VERSIANI DE 

PAULA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime de roubo (CP, 157, § 2º, I e II) 

. Informações que em 09/03/2018 indivíduos não identificados, mediante uso de arma de 

fogo, roubaram valores da agência dos Correios em Francisco Sá/MG. Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado nº 33). Crime de roubo perpetrado em face de agência de banco 

postal. Responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais perdas, danos, roubos, furtos 

ou destruição de bens cedidos pelos Correios, não restando configurado, em tal caso, real 

e expressivo prejuízo à empresa pública federal. Notícia de prejuízo decorrente da ação 

criminosa no valor de R$ 0,13 sofrido pela ECT e de R$ 8.149,48 pelo Banco do Brasil. 

Danos efetivos 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

043. Processo: DPF/SR-AL-00120/2018-INQ Voto: 5295/2019 Origem: GABPR4-GSML - 

GINO SERVIO MALTA 

LOBO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes descritos nos arts. 240 e 241-B, da Lei nº 

8.069/90. Notícia de que foram encontrados vídeos contendo vídeos pornográficos de 

crianças em notebook pertencente a Universidade Federal de Alagoas. Segundo consta 

dos autos, o notebook foi utilizado por aluna da citada Universidade durante sua 

participação em projeto de pesquisa e que, após a devolução do computador, a orientadora 

encontrou armazenados vídeos pornográficos da filha menor da investigada. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Foi realizada perícia no computador, que 

atestou apenas o armazenamento dos vídeos, não havendo indicação de que teriam sido 

disponibilizados por meio da rede mundial de computadores. Ausência de indícios de 

transnacionalidade da conduta. Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse 

da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar 

a atribuição do Ministério Público Federal para persecução. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

044. Processo: JF-ATM-0000361-

16.2019.4.01.3903-INQ 

Voto: 5339/2019 Origem: GABPRM2-AALO - 

ADRIANO AUGUSTO 

LANNA DE OLIVEIRA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de furto (CP, art. 157, § 4º, inc. II), 

praticado contra correntista da Caixa Econômica Federal. Consta dos autos que a 

vítima estava realizando transação bancária em terminal de autoatendimento, momento 

em que foi abordada por dois homens que a distraíram e efetuaram a troca do seu 

cartão. Posteriormente foram identificados saques da conta bancária da vítima, no valor 

de R$ 1.720,00. Saques efetuados com a utilização do cartão e senha da vítima. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não verificação de falha na 

prestação do serviço ou no sistema de segurança da instituição financeira. Prejuízo a 

ser suportado por particular. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, 

serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, 
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e 

a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

045. Processo: 1.30.017.000344/2019-63 - Eletrônico  Voto: 5219/2019 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO 

SJMERITI/N.IGUA/D.CAX  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. A 

noticiante informou que em grupo no "WhatsApp", no qual os participantes são meninas entre 

10 e 12 anos de idade, um indivíduo teria se identificado como criança e solicitado fotos das 

meninas de pijama e realizado chamadas por vídeo, ocasião em que praticou gestos obscenos 

para as crianças. Possível crime tipificado no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do 

Adolescente " ECA (Lei 8.069/90). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 

CCR). Crime praticado em local de acesso restrito aos participantes da conversa. 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 (CF, art. 109, V). 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 concreto, 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) e da 2ª CCR (Processo n° 1.22.000.000626/2018-31, Sessão de 

Revisão n° 721, de 13/08/2018, unânime). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

046. Processo: 1.34.001.005223/2019-38 - Eletrônico  Voto: 5307/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível 

crime de estelionato entre particulares por meio da internet. Relato de que suposta empresa 

corretora de valores teria obtido vantagem indevida em desfavor da noticiante mediante falsa 

oferta de serviços qualificados no mercado financeiro. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de 

suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF 

para persecução. Esta 2ª CCR/MPF, em caso análogo, envolvendo a mesma empresa 

investigada, homologou o declínio de atribuições pelos mesmos fundamentos 

(1.16.000.000553/2019-65, Sessão n° 738, de 08/04/2019, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

047. Processo: 1.34.023.000119/2019-07 - Eletrônico  Voto: 5395/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SAO 

CARLOS-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

representante alega a suposta prática do crime de abuso de poder, cometido pelo Comando da 

Aeronáutica, no âmbito de Procedimento Administrativo Disciplinar-PAD. Narra o noticiante 

que teve sua carreira militar interrompida em 1998 em razão do citado PAD e que não fora 

promovido a Sargento por causa de punição disciplinar, requerendo, ao final, que o Ministério 

Público Federal tome providências no sentido de anular o Conselho de Disciplina e promover 

o requerente à graduação de Suboficial da Aeronáutica. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 

" 2ª CCR). Conforme ressaltado pelo Procurador Oficiante, não cabe ao MPF promover ação 

judicial para anular decisão proferida em procedimento administrativo instaurado pela Força 

Aérea Brasileira, nem para promover o representante ao cargo de suboficial, tendo em vista que 

se trata de direito individual. Com relação ao suposto crime de abuso de poder, os fatos 

narrados, em tese, foram cometidos por militares contra militar, à época todos da ativa, em 

procedimento administrativo militar, razão pela qual a Justiça Federal seria incompetente para 

processar e julgar o caso. Hipótese de competência da Justiça Militar da União para processar 

e julgar o suposto crime. Homologação do declínio 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação de Arquivamento 

048. Processo: DPF/GMI-0014/2019-IPL Voto: 5329/2019 Origem: GABPR3-DAL - 

DANIEL AZEVEDO LÔBO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em 

vista a apreensão de medicamentos adquiridos na Bolívia. Consta dos autos que o 

investigado portava 03 cartelas de Rheumazin Forte (59 comprimidos), 01 caixa de Pramil 

(20 comprimidos) e uma caixa de Digram (20 comprimidos), importados irregularmente. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se dos autos que a 

pequena quantidade de medicamentos importados denota que se deu para uso próprio, não 

afetando a saúde pública. Ademais, não constam outros registros de procedimentos 

administrativos fiscais em desfavor do investigado. Baixa ofensividade da conduta. 

Excepcional aplicação do princípio da insignificância. Precedente STJ (REsp 1346413 PR 

2012/0206791-4, Rel. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), 

23/04/2013, QUINTA TURMA). Precedentes 2ª CCR (Procedimento n° 

1.25.008.000124/2016-66, Sessão n° 656, de 22/08/2016; Procedimento nº 

1.33.016.000058/2018-15, Sessão nº 722, de 27/08/2018, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

049. Processo: PRM/SJR-3409.2018.000237-4-

INQ 

Voto: 5269/2019 Origem: GABPRM2-ECLM - 

ELEOVAN CESAR LIMA 

MASCARENHAS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º), em virtude 

a abertura de conta junto à Caixa Econômica Federal e posterior contratação de 

empréstimo consignado, no valor de R$ 27.918,00 (vinte e sete mil, novecentos e dezoito 

reais) mediante a utilização de documentos falsos. Segundo consta dos autos, além da 

utilização de documentos falsos em nome da particular L.E.A.S, também houve a 

transferência do domicílio bancário de seu benefício previdenciário para a conta 

fraudulenta e que parcela do empréstimo consignado foi descontado do benefício. A CEF 

ressarciu os prejuízos causados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 

CEF forneceu as imagens do circuito de segurança e as informações sobre as 

movimentações realizadas na conta fraudulenta, mas não foi possível identificar quem 

foram os autores do fato. Consta dos autos que as transações bancárias efetuadas tiveram 

como destinatários contas também fraudulentas. Não obstante a comprovação da 

materialidade do delito, não há nos autos indícios de quem poderiam ser os autores do 

delito. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. Esgotamento de diligências 

razoavelmente exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. 

Aplicação da Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

050. Processo: TRE/GO-NC-0000067-

69.2019.6.09.0056 

Voto: 5315/2019 Origem: GABPRE/PRGO - 

ALEXANDRE MOREIRA 

TAVARES DOS SANTOS  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 312 do 

Código Eleitoral (violação do sigilo do voto). Relato de que eleitora teria tirado fotografia 

da urna eletrônica no momento de sua votação. Consta dos autos que a investigada, logo 

após votar, teria encontrado com parente e exposto o voto, em seu aparelho celular. O 

Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento por ausência de materialidade 

delitiva, tendo em vista que não foi providenciada a apreensão do aparelho celular, não 

sendo possível verificar sequer se a imagem do momento do voto realmente ocorreu. 

Discordância da Juíza Eleitoral, por considerar que "quem deteve a Autora (eleitora) 

foram os próprios Mesários, que no dia da Eleição fica incumbido ao Presidente da Mesa 

Receptora de Votos o exercício do Poder de Polícia", bem como ressaltou que a 

investigada declarou que havia tirado a fotografia de seu voto. Aplicação do art. 28 do 

CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Verifica-se dos autos que não há informações sequer 

de que a foto tenha sido realmente tirada, uma vez que nem os mesários e nem a polícia a 

viram. Além do mais, não configura crime, em tese, a conduta de eleitor que divulga seu 

próprio voto por livre e espontânea vontade, sem a participação de terceiros. Descrição 

dos fatos que pode constituir mero ilícito administrativo (Lei nº 9.504/97, art. 91-A, 

parágrafo único). Nesse sentido, precedentes desta 2ª CCR: 1.17.000.001955/2017-88, 

705ª Sessão de Revisão, de 05/02/2018, unânime; e 1.00.000.003832/2019-41, 736ª 

Sessão de Revisão, de 11/03/2019, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

051. Processo: 1.15.002.000355/2019-19 - Eletrônico  Voto: 5419/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). 

Informação de acumulação indevida de benefício assistencial ao idoso (LOAS) e pensão por 

morte. Consta dos autos que a investigada, ao requerer o LOAS, declarou que não recebia 

nenhum outro benefício previdenciário, omitindo rendimento que percebia a título de pensão. 

Recebimento indevido no período de 05/1998 a 11/2013. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inc. IV). Ao apresentar defesa perante a autarquia previdenciária, a investigada 

alegou que não tinha conhecimento de que recebia benefício assistencial ao idoso, pois 

acreditava que em 1998 teria requerido aposentadoria especial rural, tendo em vista que sempre 

trabalhou na zona rural e uma senhora a teria auxiliado com a documentação. Segundo o 

Procurador oficiante, embora existam indícios de autoria e materialidade, não se verifica a 

utilidade de um provimento jurisdicional eficaz, tendo em vista que a investigada está com 89 

anos, é pessoa de baixa instrução, está acometida por diversas enfermidades, bem como a 

prescrição ocorrerá em novembro de 2019. Ausência de interesse de agir por falta de utilidade, 

tendo em vista a antiguidade dos fatos e o exíguo prazo até a ocorrência da prescrição. 

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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

052. Processo: 1.15.002.000749/2018-96 - Eletrônico  Voto: 5400/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta ocorrência do crime de desobediência (CP, art. 

330). O Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri noticiou que Tabelião deixou de 

apresentar as informações requisitadas pela Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). O investigado alegou que somente tomou conhecimento acerca das 



DMPF-e Nº 189/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Publicação: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 27 

 

 

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. 

 

requisições da justiça trabalhista quando foi notificado no presente PIC, tendo em vista que os 

ofícios foram recebidos por servidora do cartório e não foram a ele repassados. Ciência 

inequívoca da ordem ou intenção deliberada de não cumpri-la não evidenciada. Informação de 

que todas as intimações, embora de forma extemporânea, foram atendidas. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

053. Processo: 1.19.005.000022/2019-11 - Eletrônico  Voto: 5393/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BALSAS-MA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP). Recebimento 

indevido do benefício de pensão por morte, em razão da informação de que o instituidor está 

vivo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada informou que estava 

separada de fato do marido há muito tempo e que não tinha notícia do seu paradeiro, quando 

sobreveio a informação de seu falecimento e de que teria sido enterrado em povoado, no 

município de Imperatriz/MA. Assim, foi informada por terceiros acerca de seu direito ao 

recebimento de pensão por morte, sendo auxiliada na documentação e no requerimento do 

benefício. A investigada alegou não saber informar o nome da pessoa que intermediou a 

concessão do benefício, tendo em vista que o fato ocorreu em 1996. Verifica-se que a 

investigada é pessoa idosa (74 anos), analfabeta e que, de fato, acreditou no falecimento do seu 

marido e que fazia jus ao benefício. Ausência de indícios de que a investigada tenha agido com 

dolo de obter para si vantagem ilícita. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

054. Processo: 1.22.004.000063/2019-21 - Eletrônico  Voto: 5310/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ITUMBIARA-GO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra a ordem tributária por parte de representantes 

legais de determinada pessoa jurídica privada, em razão de ter sido encontrada uma outra 

empresa com nome similar e com CNPJ idêntico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Constatação de que se trata de matriz e filial de uma mesma empresa. Após pesquisa, 

verificou-se também que estão registradas no CNPJ sob números distintos. Crime não 

configurado. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

055. Processo: 1.24.000.000649/2016-17 Voto: 5344/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de apropriação indébita 

previdenciária (CP, art. 168-A). Notícia de que a Prefeitura Municipal do Conde/PB teria 

descontado contribuição previdenciária de servidor e não teria repassado ao INSS, nos períodos 

de janeiro de 2013 a novembro de 2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que o Município aderiu ao Programa de 

Regularização de Débitos Previdenciários de Estados e Municípios e que houve pedido de 

parcelamento, mas que tal pedido está aguardando consolidação. Segundo a RFB, a 

consolidação será efetivada assim que houver disponibilidade no sistema, mas que as parcelas 

estão sendo retidas mensalmente do Fundo de Participação dos Municípios " FMP. Inexistência, 

por ora, de justa causa 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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056. Processo: 1.24.000.001226/2019-59 - Eletrônico  Voto: 5238/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante alega que usuário de rede social teria atribuído qualificações desonrosas ao 

Presidente da República. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Crime contra a 

honra de Presidente da República depende de requisição do Ministro da Justiça (CP, arts. 141, 

I, e 145, parágrafo único). Ausência de requisito necessário para 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

057. Processo: 1.26.001.000187/2019-98 - Eletrônico  Voto: 5376/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (CP, 

arts. 138 e 139). Representação informando que o investigado teria afirmado que Policial 

Rodoviário Federal teria interesses particulares ao realizar operação no município de Casa 

Nova/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o discurso do 

investigado ocorreu em momento de exaltação, ao efetuar críticas quanto a atuação da Polícia 

Rodoviária Federal no município durante o período de festas, proferindo alusões genéricas 

quanto ao possível interesse particular do policial. Discurso abstrato, de cunho de rivalidade 

política e de insatisfação com a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Ouvido, o investigado 

alegou que não teve a intenção de caluniar e/ou injuriar o policial representante. Ausência de 

indícios 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

058. Processo: 1.26.001.000195/2019-34 - Eletrônico  Voto: 5231/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista 

que o Gerente de Atendimento da Caixa Econômica Federal em Petrolina teria deixado de 

cumprir ordem judicial, na qual se determinava a penhora de valores da conta do executado. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos que o investigado 

informou que a conta objeto de penhora não era vinculada à agência da CEF em Petrolina, mas 

à agência de Oricuri, e se prontificou a repassar a demanda para o gerente da agência 

responsável. Investigado que não tinha atribuição para executar a ordem judicial. Crime não 

caracterizado. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

059. Processo: 1.27.000.001594/2018-12 - Eletrônico  Voto: 5288/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PIAUI  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime tipificado no artigo 299 do Código 

Eleitoral. Informações de que, em outubro de 2018, o ex-Prefeito e a atual Prefeita do Município 

de São Lourenço do Piauí teriam prometido dinheiro a diversos eleitores em troca de votos para 

determinados candidatos que concorriam aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apesar das diligências empreendidas, 

não foi possível colher elementos de prova de que os investigados teriam prometido e/ou 

efetuado pagamentos aos eleitores. Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência de justa 

causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

060. Processo: 1.29.017.000035/2018-23 - Eletrônico  Voto: 5309/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com a finalidade de obtenção de informações 

complementares à instrução processual de duas ações penais. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Notícias de que, em uma das ações, o réu foi julgado em junho de 2018 e, 

na outra, foi designada sessão do júri para o dia 27/08/2019. Conforme ressaltado pelo membro 

do MPF oficiante "não se evidencia maior interesse na manutenção deste procedimento 

investigatório, pois todas as informações relevantes encontram-se carreadas aos autos judiciais" 

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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

061. Processo: 1.30.001.002435/2019-11 - Eletrônico  Voto: 5321/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de descaminho (CP, art. 334) praticado 

por empresa privada. Informações de que a empresa investigada teria importado mercadorias 

sem a devida documentação fiscal comprobatória da introdução regular no país. Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 06/05/2011. Prescrição da pretensão 

punitiva estatal (CP, art. 109, IV), com relação ao possível crime do art. 334 do CP (redação 

anterior à Lei n° 13.008/2014), já que decorridos mais de 8 anos da data do fato. Extinção da 

punibilidade (CP, art. 107, IV). 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

062. Processo: 1.31.001.000095/2018-67 - Eletrônico  Voto: 5308/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JI-

PARANÁ-RO  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente encaminhado pela 2ª 

Vara Federal de Ji-Paraná/RO, comunicando possíveis crimes contra a organização do trabalho 

e de sonegação de contribuição previdenciária por parte de determinado proprietário de áreas 

rurais no Estado de Rondônia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação 

do Ministério do Trabalho e Emprego de que o aparato reduzido de servidores e recursos 

impossibilita, por ora, a realização de vistoria in loco para averiguar a veracidade dos relatos. 

Informação da Receita Federal de que inexiste procedimentos fiscais em desfavor do 

investigado. Elementos reunidos que não são suficientes para indicar materialidade delitiva, 

pois existem meros relatos genéricos em audiência de que existiriam trabalhadores rurais nas 

propriedades do investigado sem o devido registro trabalhista. Constatada qualquer 

irregularidade pelos órgãos competentes (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

em Rondônia " SRTE/RO e Receita Federal), o Ministério Público Federal será devidamente 

comunicado. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

063. Processo: 1.34.015.000329/2019-96 - Eletrônico  Voto: 5271/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.J.DO 

R.PRETO/CATAND  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Procuradoria Regional do 

Trabalho da 2ª Região, em virtude de manifestação informando a suposta ocorrência de crime 
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de competência da Justiça Federal, em tese cometido por representantes legais de empresa. O 

noticiante narra que seria representante comercial de empresa e que os sócios teriam cometido 

crimes, em decorrência da redução no percentual das suas comissões. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Da narrativa não se verifica a ocorrência de crime, mas tão somente 

de possível lesão ao interesse patrimonial do noticiante. Manifestação desacompanhada de 

elementos de informação precisos que justifiquem o início de investigação criminal. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

064. Processo: 1.34.043.000427/2019-96 - Eletrônico  Voto: 5290/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

OSASCO-SP  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de suposta irregularidade na inscrição de Cadastro de Pessoa 

Física " CPF, em nome do particular A.K. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Constatada a irregularidade em processo administrativo, o referido CPF foi anulado pela 

Receita Federal. Conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, "verifica-se que, 

além da baixa repercussão do fato noticiado, não existem linhas investigativas viáveis para se 

identificar eventual autor do ilícito. Isso porque é pouco provável que o falsário tenha se 

utilizado de elementos de qualificação (nome, endereço, etc.) verdadeiros no seu requerimento 

de inscrição do CPF fraudulento, não havendo meios, portanto, de se delinear eventual autoria 

delitiva." Precedentes 2ª CCR: Procedimento nº 00177/2017, 747ª Sessão ordinária, em 

12/08/2019, unânime; Procedimento nº 1.34.043.000266/2019-31, 744ª Sessão Ordinária, em 

24/06/2016, unânime. Ausência de justa causa 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

065. Processo: 1.35.000.001481/2018-37 - Eletrônico  Voto: 5389/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, 

art. 171, § 3°). Suposta irregularidade na concessão de benefício previdenciário, atribuída a 

advogado e a ex-diretora do asilo em que a beneficiária residia à época. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o benefício foi cessado em junho de 2013. 

Informações de que os investigados têm mais 70 (setenta) anos. Prescrição da pretensão punitiva 

estatal. Pena máxima cominada em abstrato para o delito de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão. Redução do prazo prescricional pela metade (CP, art. 115). Decurso de mais de 06 (seis) 

anos da data da cessação do benefício. Extinção da punibilidade (CP, arts. 107, inc. IV, e 109, inc. 

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. Juliano 

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

066. Processo: JF/PCS-0000411-

79.2019.4.01.3826-NOTCRI 

Voto: 5213/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE POÇOS DE 

CALDAS/MG  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Investigado, na 

condição de administrador judicial nomeado, teria desobedecido ordem judicial no 

sentido de realizar o depósito do montante de 10% do faturamento líquido mensal de 

empresa. MPF: Promoção de arquivamento ao fundamento da atipicidade da conduta. 

Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 

62, IV, da LC nº 75/93. 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 
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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, HC 102.173/SP, Primeira Turma, DJe 06/10/2008, voto do Min. Teori 

Albino Zavascki: "Neste caso, apesar de haver 'depositário judicial', a penhora é sobre 

faturamento, o que significa dizer que não há propriamente depósito. É uma penhora 

atípica. É diferente. É comum se fazer confusão entre penhora de depósito em dinheiro, 

em conta corrente, e penhora de faturamento. Penhora de faturamento é penhora sobre 

ingressos futuros. Assim sendo, o encargo de reter futuros ingressos de recursos não é o 

mesmo que encargo de fiel depositário, pois no momento em que há a designação não 

existe depósito algum" Atipicidade da conduta narrada. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

067. Processo: JF/PR/CAS-5005896-

57.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 5331/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar suposta prática do crime de 

descaminho, em razão da apreensão de mercadorias de procedência estrangeira em poder 

do investigado, sendo os tributos iludidos no importe de R$ 5.222,78. Promoção de 

arquivamento com base no princípio da insignificância. 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. 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. In casu, o investigado possui outros 

4 procedimentos administrativos nos últimos 5 anos, o que impede que o fato seja 

considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não 

ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e 

flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da 

insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR "Aplica-se o 

princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando 

o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não 

seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, 

ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)" 

Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.  
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. 

 

068. Processo: JF/PR/CUR-5041986-

79.2019.4.04.7000-PIMP - 

Eletrônico  

Voto: 5333/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Frentista de posto de 

combustíveis recebeu de cliente, não identificado, uma nota falsa de R$ 100,00. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de autoria. 

Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 

Ausência de diligências viáveis para identificação do autor do delito. Ainda que se 

identificasse o autor teria que se comprovar a existência do dolo do agente, sendo 

improvável a produção dessa prova. Conforme informações dos autos, foi apreendida 

apenas 01 (uma) nota falsa de R$ 100,00. Enunciado n° 60: É cabível o arquivamento de 

procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o 

valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a 

tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais 

circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e 

sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo 
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decurso do tempo. Manutenção 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

069. Processo: JF-RIB-0003385-

65.2017.4.03.6102-INQ 

Voto: 5317/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

- RIBEIRÃO PRETO/SP  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de possível prática do crime de 

estelionato previdenciário, consistente no recebimento indevido de benefício 

previdenciário após o óbito da titular, no período de março/2013 a dezembro/2015. CP, 

art. 171, § 3º. Discordância do juízo, entendendo haver diligências pendentes. Revisão 

de arquivamento (art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, LC 75/93). Diligências. Ouvida a 

sobrinha da beneficiária, responsável anteriormente pelos saques do benefício 

previdenciário, alegou que após o óbito de sua tia não sacou mais o benefício, bem 

como entregara os documentos e o cartão para seu irmão, o qual não foi encontrado. 

Foram realizadas diversas tentativas para localizar o suspeito, porém sem êxito. Por 

fim, vislumbra-se que a diligência aventada pelo juízo não se mostra efetiva, tendo em 

vista que a informação da possível localização do procurado mostra-se genérica e não 

apresenta concretude apta a mover as forças policiais. Inexistência de diligências aptas 

a angariar elementos concretos de autoria delitiva. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

070. Processo: JF-RJ-

2015.51.01.508127-9-

EXECPEN - Eletrônico  

Voto: 5412/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. EXECUÇÃO DECORRENTE DE COBRANÇA DE MULTA 

CRIMINAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA 

DE INTERESSE. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ADI 3150. 

LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A 

EXECUÇÃO DA MULTA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL 

TRANSITADA EM JULGADO. NOVA ORIENTAÇÃO DA 2ª CCR. EXECUÇÃO 

JÁ INICIADA PELA FAZENDA NACIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato instaurada através de encaminhamento de 

decisão judicial proferida em Execução de Sentença Penal Condenatória que, após o 

cumprimento integral das penas restritivas de direitos pelo apenado, abriu vista dos 

autos ao MPF para que promovesse a execução da dívida de multa condenatória no 

valor de R$ 1.671,50. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento, a luz da nova diretriz de cobrança apontada pelo STF na ADI 3150/DF, 

entendendo que "em razão do valor irrisório remanescente à pena de multa, o MPF 

informa que não exercerá o seu direito de execução, requerendo, pois, a intimação da 

Fazenda Nacional para, em caráter subsidiário, manifestar-se quanto ao seu exercício" 

3. O Magistrado federal, ao interpretar a ADI 3.150, entendeu que não caberia ao MP, 

como titular da ação penal, discutir critérios de conveniência e oportunidade na 

execução da multa penal, muito menos delegar à Procuradoria da Fazenda Nacional 

esta atribuição, em razão dos princípios da obrigatoriedade e da legalidade. Sustentou 

que a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública se assemelha à legitimidade da 

vítima ou seu representante legal para a propositura da ação penal privada subsidiária, 

exigindo-se, para tanto, a inércia do Ministério Público. Remessa dos autos à 2ª CCR. 

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3150, em 13/12/2018, reconheceu a 

legitimidade prioritária do Ministério Público no que tange à cobrança de multa 

criminal, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública. 5. A 

legitimidade prioritária do Ministério Público não exclui a legitimidade subsidiária das 

Procuradorias da Fazenda Nacional. 6. A Portaria nº 75/2012 (art. 1°, §1°) afasta a 

aplicação do princípio da insignificância em relação a multa criminal, razão pela qual 

não há que falar em prejuízo na efetivação da justiça. 7. Recentemente a 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, considerando a estrutura e as condições da Procuradoria da 

Fazenda Nacional para realizar a cobrança das multas penais, fixou entendimento no 

sentido de que "se o condenado não realizar o pagamento da multa penal no modo e no 
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prazo estabelecidos em audiências ou até o fim do prazo para o cumprimento das penas 

restritivas de direitos, requeiram a remessa da certidão de trânsito em julgado à 

Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição da multa na dívida ativa da União e 

execução fiscal ou promovam a sua cobrança em ação própria, perante o Juízo da 

execução" 8. Dessa forma, verifica-se que o membro do parquet oficiante adotou 

medida compatível com a Orientação nº 38. 9. Manutenção do arquivamento, com a 

intimação da Fazenda Nacional para inscrição da multa na dívida ativa da União e 

adoção das medidas pertinentes à sua cobrança.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

071. Processo: JF-SOR-0001155-

55.2019.4.03.6110-PIMP 

Voto: 5391/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA - 

SOROCABA/SP  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime de trabalho escravo (CP, art. 149). Relatório de 

Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo gerou o oferecimento de denuncia 

promovida contra o empregador imediato, além da responsabilização civil 

(negligência) de multinacional que fornecia os produtos vendidos pelos empregados 

explorados. Promoção de arquivamento com base na ausência de dolo da empresa 

multinacional. Discordância parcial do Juiz Federal, ressaltando que nenhuma 

diligência foi empreendida para se apurar a responsabilidade do responsável jurídico 

de empresa que atuava como "micro distribuidor", e fazia a "ponte" entre a 

multinacional e o empresário condenado. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do 

CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. De fato, como bem observou o Juízo, existe a 

necessidade de realizar investigações suplementares para se descortinar o papel do 

intermediário entre a empresa multinacional e o condenado, com vistas a se apurar se 

houve conduta dolosa de sua parte. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 

 

072. Processo: JF/SP-0006416-

79.2019.4.03.6181-INQ 

Voto: 5369/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO/SP  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes de apropriação 

indébita (CP, arts. 168, § 1º, II) e desobediência (CP, art. 330). Depositária que 

supostamente não estaria na posse de veículos sob sua responsabilidade. A Procuradora 

da república oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de dolo. 

Discordância da magistrada. Revisão de arquivamento (Art. 28 do CPP c/c LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Diligências. Em depoimento prestado a autoridade policial a investigada 

justificou-se, aduzindo que todos os veículos estão no seu domicílio, com exceção do 

veículo Audi A6, que foi necessário guardá-lo na residência de uma amiga, por falta de 

espaço na sua garagem e por questões de dificuldade de remoção, uma vez que o referido 

veículo está velho e quebrado. Não caracterização do crime de apropriação indébita, 

visto que os bens dados em depósito pertenciam ao próprio executado. Ademais, não 

constatou-se materialidade para caracterizar o delito de desobediência, tendo em vista 

que todos os veículos estão à disposição da Justiça. Ausência de justa causa para a 

continuidade da persecução criminal. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

073. Processo: JF-AL-2000108-

11.2019.4.05.8000-INQ 

Voto: 5277/2019 Origem: GABPR4-GSML - 

GINO SERVIO MALTA 

LOBO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
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Ementa: Inquérito policial instaurado inicialmente sob a atribuição da PRM de Osasco/SP, para 

apurar possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), atribuído aos 

representantes legais de empresa privada pela prática de interposição fraudulenta de 

terceiros no registro de operações de comércio exterior, com a ocultação dos reais 

adquirentes. Promoção de declínio de atribuições em favor da PR/AL, ao argumento 

de que o local do crime coincide com o domicílio da empresa utilizada para ocultar os 

verdadeiros importadores. Conflito negativo de atribuições entre membros do 

Ministério Público Federal. Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da 

LC nº 75/93. No caso, como bem observou o Procurador da República suscitante: "A 

simples confecção de documentos falsos não configura ilícito federal. É a utilização de 

tal documento perante o órgão federal que atrairá a competência federal, sendo que, a 

apresentação de documentos e informações falseadas se deram no Estado de São Paulo, 

e não Alagoas (")" A fiscalização aduaneira foi realizada no Estado de São Paulo, 

inclusive, com a verificação física das mercadorias importadas, apreensão dos objetos, 

elaboração de AITGFM e perdimento dos bens em favor da União. Ademais, todos os 

investigados residem em São Paulo, onde fica a verdadeira sede da empresa, que criou 

empresa fictícia em Alagoas apenas para servir de interposta pessoa, com fins de 

ocultar os verdadeiros importadores, sendo qualquer investigação realizada em 

Alagoas contraproducente, uma vez que todos os atos processuais seriam realizados 

por carta precatória. Assim, o local de consumação do crime de falsidade ideológica, 

qual seja, aquele onde houve o resultado criminoso (onde a autoridade federal tomou 

conhecimento do documento falso, e onde ele deveria produzir efeitos) foi a Alfândega 

do Estado de São Paulo, e eventual persecução penal que dela advir devem ser 

processados perante a Justiça Federal deste Estado" Aplica-se à presente hipótese o 

disposto no art. 69, I, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CPP, de modo que a competência 

para processar e julgar o crime em comento deve ser fixada pelo lugar da infração " 

onde se consumou " considerando a facilidade para angariar elementos probatórios de 

autoria e materialidade delitiva. Conhecimento do conflito. Procedência. Atribuição do 

membro do Ministério Público Federal com ofício na PRM de Osasco/SP, suscitado, 

para dar continuidade à persecução penal.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

074. Processo: 1.23.000.002269/2016-46 Voto: 5392/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO SAO JOAO 

BOA VISTA-SP  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE 

ATRIBUIÇÕES. CRIMES DE ESTELIONATO (CP, ART. 171) E USO DE DOCUMENTO 

FALSO (CP, ART. 304). CRIMES CONSUMADOS EM ESTADOS DIVERSOS. 

EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR EM LOCAL ONDE NÃO SE VERIFICOU A 

OCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. 

ATRIBUIÇÃO DO LOCAL ONDE O CRIME SE CONSUMOU (CPP, ART. 70). 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA PR/PA (SUSCITADA). 1. Trata-se de Procedimento 

investigatório criminal visando apurar a utilização de documentos falsos de terceiro, por parte 

de quadrilha que se fazia passar tanto pelo exequente, quanto pelo executado (este já falecido), 

que ocasionaram o levantamento do crédito, em agência da CEF, no importe de R$ 206.229,30. 

2. As diligências efetuadas apuraram que foram utilizados documentos falsos de pessoa 

residente no Estado de São Paulo para abrir conta corrente em agência da CEF em 

Araruama/RJ. Além disso, também foi constatado que tais documentos teriam sido utilizados 

para o ajuizamento de três ações de execução, uma aforada na Justiça Estadual do Pará e outras 

duas na Justiça do Distrito Federal. Cumpre salientar que as Procuradorias do Distrito Federal 

e Petrópolis/RJ foram comunicadas dos possíveis crimes. 3. A Procuradora da República 

oficiante na PR/PA, promoveu declínio de atribuições à PRM-São João da Boa Vista/SP, tendo 

em vista que ao solicitar a quebra do sigilo bancário titularizada pelo executado, já falecido, o 

Juízo da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará declarou-se incompetente, sob o 

argumento de que houve anterior pedido de quebra de sigilo de dados por parte do MPF em 

São João da Boa Vista/SP, estando aquele Juízo prevento. Assim, segundo a Procuradora, não 

haveria razões para que o presente feito, vinculado ao processo cautelar declinado, 

permanecesse também vinculado ao 8º Ofício da PR/PA. 4. Por sua vez, o Procurador da 

República com atuação na PRM - São João da Boa Vista/SP suscitou o presente conflito de 

atribuições, defendendo que o pedido de quebra de sigilo de dados se deu para melhor 

entendimento dos fatos, inclusive no que tange a fixação da atribuição para prosseguimento do 

feito, e que a prevenção só se aplicaria diante de juízes igualmente competentes, o que não seria 
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o caso, já que não houve a consumação de qualquer crime no âmbito daquela Procuradoria. 

Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. Com razão o Procurador da República suscitante. 

6. A regra prevista no art. 70 do CPP adota a teoria do resultado, determinando a competência 

para o julgamento do delito pelo lugar em que se consuma a infração. Somente em casos onde 

há Juízos igualmente competentes, em razão dos crimes terem se consumado em locais 

diversos, adota-se a prevenção como critério de fixação de competência. 7. Nesse passo, 

verifica-se dos autos que os crimes, em tese praticados pela mesma quadrilha, teriam se 

consumado no Estado do Pará (ação de execução instruída com documentos falsos e 

levantamento do crédito penhorado no importe de R$ 206.229,30 em Agência da CEF), no 

Distrito Federal (duas ações de execução instruídas com documentos falsos) e no Estado do 

Rio de Janeiro (abertura de conta corrente na CEF com utilização de documentos falsos). 8. 

Assim, não ocorrendo qualquer dos crimes no Estado de São Paulo, não há que falar em 

prevenção do Juízo Federal de São João da Boa Vista/SP, já que a prevenção é critério de 

fixação de competência apenas quando concorrendo dois ou mais juízes igualmente 

competentes, o que não se verifica no presente caso. 9. O simples fato de uma das vítimas 

residir em Mogi Mirim/SP, e portanto a investigação ter se iniciado na PRM " São João da Boa 

Vista/SP, não é suficiente para fixar a atribuição naquela Procuradoria, mesmo que lá tenha 

havido ato com reserva de jurisdição pelo Juízo Federal de São João da Boa Vista/SP, pois a 

partir de tais informações a investigação logrou apurar que não houve o cometimento de 

qualquer delito naquela localidade. Por oportuno, mesmo que houvesse prevenção no presente 

caso, o que não ocorreu, tem-se que tal critério para fixação de competência, decorrente da 

existência de medida cautelar, não se mostra absoluto. Precedente STJ (CC 153913/SP, Joel 

Ilan Paciornik, Terceira Seção, Dje 01/12/2017) 10. Dessa forma, tendo em vista que a presente 

investigação se refere a utilização de documentos falsos em ação de execução promovida no 

Pará, e levantamento indevido de valores em Agência da CEF localizada também naquele 

Estado, não tendo ocorrido a consumação de qualquer delito no Estado de São Paulo, a 

atribuição para prosseguir no feito é da PR/PA, local da consumação dos crimes. 11. 

Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, para reconhecer a 

atribuição da PR/PA 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). Participaram da votação os membros Dr. José 

Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

075. Processo: 1.34.001.003434/2015-11 Voto: 5406/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE 

ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, LC N. 75/93). REGRAS INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO 

DE PROCESSOS. ATRIBUIÇÃO DA 2ª CÂMARA PARA CONHECER DO CONFLITO. 

FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO GRUPO DE COMBATE A CARTEIS. 1. Trata-se de 

conflito negativo de atribuições suscitado pelo 6º Ofício da Procuradoria da República no 

Estado de São Paulo " suscitante " em desfavor do Grupo de Combate a Cartéis da mesma 

Procuradoria da República " suscitado, em razão da discussão a respeito de regras de 

distribuição internas 2. Compete à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão decidir os conflitos de 

atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, inciso VII, da 

Lei Complementar nº. 75/93. 3. A Procuradora suscitante solicitou a exclusão do Grupo de 

Combate a Carteis e redistribuição do acervo sob sua atribuição, sob o fundamento de que a 

Portaria nº 1.140/2010 dispõe que os feitos afetos ao referido Grupo demandam atuação 

exclusiva de seus membros. 4. Segundo despacho proferido pelo il. Procurador-Chefe da 

PR/SP, houve manifestação contrária do Grupo de Combate a Certeis quanto ao pleito de 

redistribuição do acervo. 5. Pois bem, na portaria nº 1.140/2010, ficou consignado, no item I, 

que a atribuição para atuar nos procedimentos cíveis e criminais, relacionados ao Combate a 

Carteis, seria exclusiva dos Procuradores designados para integrarem o referido grupo. Não 

havendo regra expressa no sentido dos procedimentos ficarem vinculados ao ofício do 

Procurador que solicitasse o desligamento do grupo. 6. Dessa forma, conheço do presente 

conflito negativo de atribuições, para fixar a atribuição do Grupo de Combate a Carteis.  
Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

 

076. Processo: 1.29.011.000314/2019-28 - Eletrônico  Voto: 5447/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

URUGUAIANA-RS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
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Ementa: Voto vencedor. Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). 

Durante operação de fiscalização da Receita Federal do Brasil nos Correios em Uruguaiana, 

foram retidas mercadorias de procedência estrangeira que estavam sendo enviadas como 

encomendas. Segundo consta, as encomendas possuíam, juntas, 35 (trinta e cinco) garrafas de 

vinho. Mercadoria avaliada em R$ 2.147,16 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e dezesseis 

centavos). Tributo iludido no valor R$ 617,53 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três 

centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor dos tributos 

iludidos fique aquém daquele tido como 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. In casu, o investigado possui outros 2 (dois) registros de reiteração delitiva nos 

últimos 5 anos, o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal, 

mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de habitual praticante 

do delito, bem como de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. 

Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 

49 desta 2ª CCR "Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes 

tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta 

formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma 

modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de 

Coordenação, de 07.05.2018)". Designação de outro membro do MPF para prosseguir na 

persecução penal.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, nos termos do voto proferido pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

Restou vencida a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Participou da votação o Dr. José Adonis 

Callou de Araújo Sá. 

 

077. Processo: 1.30.001.000145/2014-10 Voto: 5347/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE 

PRIVADO COMETIDOS DURANTE O REGIME MILITAR (CP, ART. 148, §2º). REVISÃO 

DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). CRIME CONTRA A 

HUMANIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, NO CASO GOMES LUND E OUTROS 

VERSUS BRASIL (GUERRILHA DO ARAGUAIA). PROSSEGUIMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de 

representação encaminhada por PAULO CESAR AZEVEDO RIBEIRO, na qual relata ter sido 

preso e torturado por integrantes do DOI-CODI, durante a ditadura militar. 2. O membro do 

Parquet federal manifestou-se pelo arquivamento, fundamentado na extinção da punibilidade, 

por entender, com base no princípio da irretroatividade da lei penal, que a conduta seria 

tipificada ou como lesões corporais (CP, art. 129) ou como crime de maus tratos (CP, art. 136), 

já que o crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º) só foi tipificado décadas depois. Dessa forma, 

não se tratando de crimes contra a humanidade, as condutas já teriam sido fulminadas pela 

prescrição. 3. No julgamento do caso Gomes Lund e outros versus Brasil (Guerrilha do 

Araguaia), a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou ao Brasil que conduza 

eficazmente a investigação penal para esclarecer fatos, definir responsabilidades penais e impor 

sanções penais cabíveis. 4. A Lei de Anistia não deve ser aplicada a agentes de crimes 

praticados pelo aparelho repressivo do Estado durante o regime militar. Precedente desta 

2ªCCR, PROCEDIMENTO MPF Nº 1.34.001.004799/2006-63, 539 Sessão de 27/06/2011. 5. 

São imprescritíveis os crimes contra a humanidade, incluídas aqui as graves violações de 

direitos humanos contra dissidentes políticos. 6. Os fatos narrados pelo representante, que foi 

mantido em cárcere privado por integrantes do Exército Brasileiro, submetido a condições 

péssimas de higiene e alimentação (resultando lesões pulmonares e físicas, decorrentes também 

das agressões sofridas) enquadram-se, smj, no tipo previsto no art. 148, §2º do Código Penal. 

7. Nesse passo, segundo o Decreto nº 4.388/2002, o qual incorporou no ordenamento jurídico 

brasileiro o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, constitui Crime Contra 

Humanidade a "Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das 

normas fundamentais de direito internacional." 8. Assim, considerando que a conduta ostenta 

caráter de crime contra a humanidade, já que o sequestro e o cárcere privado eram condutas 

tipificadas à época dos fatos na legislação pátria, além de terem sido praticados sob o contexto 

de repressão militar durante a ditadura contra dissidente político, não há que falar em 

prescrição, devendo-se prosseguir as investigações com vistas a angariar elementos de prova, 

partindo das informações trazidas pelo representante. 9. Em caso análogo, julgado 

recentemente, o TRF 2ª Região seguiu o mesmo entendimento, consignando que "como se 

infere de sua conceituação, "crime contra humanidade" não descreve um fato típico, entendido 

como ação ou omissão previamente descrita em lei como crime. A categoria de "crime contra 
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humanidade" refere-se à uma qualificação atribuída, pelas normas de direito internacional, a 

crimes já conhecidos e comumente previstos nas legislações internas e não um delito autônomo 

que carece de tipificação. Os delitos imputados são estupro e sequestro, figuras típicas previstas 

em nosso Código Penal em 1971. ["] Assim, na medida em que o Estado brasileiro impede a 

persecução criminal de um suposto autor de crime de lesa-humanidade, com base na Lei de 

Anistia, contraria norma de observância imperativa no cenário internacional (com status de jus 

cogens): a obrigatoriedade de investigar e, se for o caso, punir civil e criminalmente a conduta. 

["] É evidente, portanto, à luz das normas de direito internacional e da interpretação dada pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a aplicação da Lei de Anistia para impedir o 

prosseguimento de processos penais ajuizados em desfavor de supostos autores de crimes 

contra humanidade viola os artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana, além dos artigos 1.1 

e 2. No ponto, é imperioso destacar um aspecto relevantíssimo das condenações prolatadas pela 

Corte. Em ambos os casos, para além da inércia do Estado em adequar a sua legislação interna 

às disposições da Convenção, a omissão do Estado brasileiro deu-se, principalmente, pela 

omissão do Poder Judiciário em exercer o controle de convencionalidade de suas leis." 

(Processo n° 0500068-73.2018.4.02.5106, Desembargadora Federal Simone Schreiber, DJ 

14/08/2019). 10. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do 

Ministério Público Federal para dar prosseguimento à investigação criminal.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

PADRÃO 

Pelo conhecimento total e não provimento do recurso 

078. Processo: 1.15.000.001428/2019-18 - Eletrônico  Voto: 5303/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA OFERTA DE CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SEM 

AUTORIZAÇÃO DO MEC. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO 

Nº 33). FATO, EM TESE, PRATICADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA, 

SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO 

DA 2ª CÂMARA: ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DESIGNAÇÃO 

DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. 

RECURSO AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 

1. Notícia de fato autuada para apurar possíveis irregularidades na promoção de curso 

universitário por faculdade estrangeira sem autorização legal. 2. O Procurador da República 

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

no caso, inexiste lesão a bens, serviços ou interesses da União. 3. Remessa dos autos à 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins do disposto no 

Enunciado nº 33. 4. Em que pese se tratar de instituição particular de ensino superior, verifica-

se, no caso, ofensa direta a serviços ou interesses da União. Isso porque a teor do art. 16, inc. 

II, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de ensino superior 

criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino. 5. A emissão 

de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação, mais do que uma mera 

atividade de gestão de instituição de ensino, refere-se ao próprio direito à educação. 6. No caso, 

verifica-se, inclusive, que tramita perante a 5ª Vara Federal Cível da JFPI, Ação Civil Pública 

movida pela Procuradoria da República no Piauí, na qual, em liminar, aquele Juízo determinou 

à representada a "interrupção imediata das matrículas nos cursos de pós-graduação 

irregularmente anunciados, suspendendo-se as aulas em todos os polos localizados em 

municípios piauienses, nos temos do art. 56, IV do CDC, ficando impedido de realizar novas 

matrículas nos cursos de pós-graduação stricto sensu " mestrados e doutorados " não 

recomendado pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC". 7. A suposta fraude transcende as 

atividades negociais e de gestão do estabelecimento de ensino superior, violando o sistema de 

ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal. 8. Portanto, cuidando-se de ato, pela sua 

natureza, longa manus do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o ensino 

superior fixado pelo Conselho Federal de Educação, o controle judicial compete à Justiça 

Federal. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 

23/11/2011. 9. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na 744ª 

Sessão de Revisão, de 24/06/2019, por unanimidade, deliberou pela não homologação do 

declínio, determinando a designação de novo membro do Parquet Federal para adotar as 

providências cabíveis. 10. Irresignado, o Procurador da República oficiante apresentou recurso 

ao Conselho Institucional do MPF, com pedido de reconsideração. 11. Manutenção da decisão 

recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal para 

análise do recurso interposto. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 

decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal 

para análise do recurso interposto, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação 

os membros Dr. José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação do Declínio de atribuição 

079. Processo: DPF/MOC-00157/2019-INQ Voto: 5286/2019 Origem: GABPRM1-AVP - 

ALLAN VERSIANI DE 

PAULA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Crime de roubo duplamente circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, II e § 

2º-A, I) praticado contra agência dos Correios. Relato de que indivíduos não identificados 

entraram na agência, com emprego de arma de fogo e subtraíram o seguinte valor: R$ 

2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais), consistindo em R$ 28,18 (vinte e 

oito reais e dezoito centavos) o prejuízo da ECT e R$ 2.316,82 (dois mil trezentos e 

dezesseis reais e oitenta e dois centavos) o prejuízo do 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

080. Processo: DPF/PE-2019.0000266-IPL Voto: 5249/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o suposto crime de lesões corporais (CP, art. 

129) e/ou tortura (art. 1º, II, Lei nº 9.455/97). Seguranças de empresa privada que, em 

tese, teriam prendido em flagrante e torturado agente criminoso, quando este tentava 

roubar caixa eletrônico, localizado dentro do campus da UFPE. (Enunciado nº 32 desta 

2ª CCR/MPF). Eventual prática ilícita perpetrada em detrimento de particular. 

Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades. 

Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 

Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em favor 

do Ministério Público Estadual.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

081. Processo: DPF-SE-0771/2017-IPL Voto: 5316/2019 Origem: GABPRM1-FPCM - 

FLAVIO PEREIRA DA 

COSTA MATIAS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia crime. Suposto crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º) contra indígena da 

comunidade Xacó. Representação narra que a noticiante teria sofrido agressões verbais 

de natureza racista, movida possivelmente pelo fato de o marido da agressora estar 

respondendo a processo criminal por ter cometido violência física contra o filho da 

vítima. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que 

não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da 

União ou de suas entidades. Fato que não decorre, direta ou indiretamente, de disputa 

sobre direitos indígenas (posse de terras tradicionais ou de uma controvérsia de fundo 

cultural, religioso ou social). Ausência de indicativos de transindividualidade do ilícito 

noticiado aptos a atingir diretamente a organização social da comunidade indígena, já 

que o próprio cacique Xacó reconheceu os fatos como de cunho pessoal. Ausência de 

elementos de informação 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). 
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Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

082. Processo: JF/PE-0810328-

13.2017.4.05.8300-INQ 

Voto: 5289/2019 Origem: GABPR10-PJNC - 

PEDRO JORGE DO 

NASCIMENTO COSTA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de uso de documento falso e falsificação de 

documento público (CP, arts. 304 e 297). Trabalhador que apresentou atestados médicos 

adulterados perante sua empregadora. Posterior apresentação dos documentos, por parte 

da empregadora, perante Vara do Trabalho, visando justificar a demissão por justa causa 

do empregado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 

Atestados médicos adulterados apresentados à empregadora. Crime entre particulares. 

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

Público Federal para a persecução penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 07/05/2012. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

083. Processo: JF/TXF/BA-0002012-

44.2018.4.01.3313-IPL 

Voto: 5285/2019 Origem: SJUR/PRM-BA - 

SETOR JURÍDICO DA 

PRM/TEIXEIRA DE 

FREITAS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de auto de prisão em flagrante delito realizado pela 

Polícia Militar, no distrito de Itabatã, Município de Mucuri/BA, por ter sido o acusado 

surpreendido na posse de 39 (trinta e nove) cédulas falsas de R$20,00 (vinte reais). CP, art. 

289, § 1º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Laudo pericial que 

constatou se tratar de falsificação grosseira. Crime de estelionato configurado. Incidência 

da Súmula nº 73 do STJ. Competência da Justiça Estadual. Inexistência de lesão direta a 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de 

informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 

persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

084. Processo: SR/DPF/MG-00238/2015-INQ Voto: 5371/2019 Origem: GABPR21-LRM - 

LETICIA RIBEIRO 

MARQUETE  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). 

Realização de empréstimo consignado no Banco BMG por meio de apresentação de 

documentos fraudulentos. Investigados teriam realizado o empréstimo e transferido os 

recursos para uma conta aberta na CEF, em nome de terceira pessoa, tendo sido presos em 

flagrante quando tentavam sacar o produto do crime. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não houve prejuízo ao patrimônio da Caixa Econômica 

Federal, uma vez que a conta foi aberta na instituição somente para sacar o dinheiro obtido 

por meio fraudulento. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

085. Processo: 1.19.000.001821/2019-54 - Eletrônico  Voto: 5415/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Crime de roubo qualificado (CP, art. 157) em desfavor de agência da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " EBCT no município de São Luís/MA. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). De acordo com as informações dos 
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autos os valores subtraídos pertenciam em sua integralidade ao Banco do Brasil (R$ 

186.685,14). 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 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 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

086. Processo: 1.22.000.002493/2019-18 - Eletrônico  Voto: 5414/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada perante Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual o representante narra que adquiriu uma moto mas que por ficar inadimplente 

no pagamento, foi determinado judicialmente o desconto das prestações em seu salário. Ainda, 

conta que a moto estava alienada a uma instituição financeira e foi apreendida. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Se crime houve, não se verifica a existência 

de elementos que apontem ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 

declínio ao Ministério Público Estadual.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

087. Processo: 1.29.000.002918/2019-38 - Eletrônico  Voto: 5250/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita de contribuições sindicais 

(CP, art. 168) por parte de sindicato, cujos valores teriam sido retidos em folhas de pagamento 

dos trabalhadores de sua base sindical e não repassados o percentual legal de 10% ao Ministério 

do Trabalho e Emprego. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 

Entendimento de que, mesmo tendo natureza jurídico-tributária de contribuição parafiscal, o 

desvio ou não pagamento da contribuição sindical compulsória não atrai a competência da 

Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 222 do STJ: Compete à Justiça Comum processar e 

julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Inexistência de 

ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades. Eventual lesão a 

particulares. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 

Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR/MPF: Procedimento nº 

1.11.000.000773/2017-11, 690ª Sessão de Revisão, de 25/09/2017, unânime. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

088. Processo: 1.30.001.003283/2019-65 - Eletrônico  Voto: 5302/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Representação noticiando descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário por conta de um empréstimo consignado junto a 

banco privado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo a ser 

suportado exclusivamente por particular. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas 

entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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Homologação de Arquivamento 

089. Processo: DPF/AM-00313/2018-INQ Voto: 5282/2019 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 

LUCENA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta coação no curso do processo praticada 

por segregados à réu colaborador por meio de possíveis ameaças de morte (CP, arts. 344 

e 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas a partir 

da oitiva dos suspeitos, os quais negam os fatos e alegam não conhecer a ora vítima. Ainda, 

segundo informação da autoridade policial, não se coletou nenhum elemento de prova 

dentre mais de 1 milhão de mensagens e chamadas telefônicas, interceptadas pela 

Operação La Muralha, que levassem a crer que as ameaças realmente ocorreram. Conjunto 

probante que não oferece segurança para apontar a verdade dos fatos. Ausência de 

materialidade. Fato ocorrido em julho de 2014. Decurso de mais de 5 anos da data dos 

fatos. Extinção da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, VI) quanto ao crime de ameaça. 

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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

090. Processo: DPF/AM-00429/2014-INQ Voto: 5394/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes de extorsão, 

coação no curso do processo e fraude processual (CP, arts. 158, 344 e 347). Notícia de 

que os investigados supostamente extorquiram e coagiram os advogados de determinada 

empresa, com o fim de facilitar os pleitos de outras empresas em ação trabalhista. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Suposta vítima relata que uma investigada 

proferiu "quanto você quer pra sair?", mas analisando a degravação da reunião, não foram 

bem essas palavras que foram ditas, e sim "o que é que o senhor quer" Fora a palavra do 

denunciante, não se pode extrair dos autos informações de que tenha ocorrido contra a 

vítima promessa de mal relevante e injusto. Ainda, não se verifica qualquer tipo de 

violência ou grave ameaça, o que descaracteriza possíveis delitos de coação e extorsão. 

Ademais, não se tem notícia da reclamação trabalhista ajuizada, dificultando a aferição de 

possível fraude no processo. Dada a antiguidade dos fatos, já que decorridos 

aproximadamente 5 anos, inexiste linha investigativa capaz de alterar o atual panorama 

fático- probatório. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

091. Processo: DPF/RO-0147/2017-INQ Voto: 5208/2019 Origem: GABPR3-DAL - 

DANIEL AZEVEDO LÔBO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de ameaça (CP, art. 147). Alegam os 

representantes, servidores do ICMBio, que teriam sofrido ameaças de um cidadão que 

teria se envolvido em acidente automobilístico com viatura do ICMbio e depois, 

novamente abordado com vistas a conversar sobre a reparação do dano, o representado se 

dirigiu aos representantes, e disse: "acho bom vocês seguirem o caminho de vocês porque 

esse caminho pode ser interrompido" Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Para a configuração do crime de ameaça é necessário que efetivamente a conduta do 

agente gere na vítima um temor real da realização de um mal injusto e grave. As palavras 

supostamente proferidas pelo representado e as circunstâncias apresentadas não permitem 

concluir pela configuração do delito. Ouvido, o representante negou que tenha ameaçado 

os representantes, salientando que após o ocorrido já prestou até serviços de auxílio a 

pessoas terceirizadas pelo Instituto na execução de serviço com maquinário. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 
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092. Processo: DPF/RO-0570/2013-INQ Voto: 5230/2019 Origem: GABPRM2-BRC - 

BRUNO RODRIGUES 

CHAVES  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime tipificado no art. 241-A e/ou 241-B, da Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e Adolescente). Divulgação de imagem de cunho sexual envolvendo 

crianças/adolescente, no ano de 2012, em rede social já extinta. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). As diversas diligências realizadas com o intuito de elucidar a 

autoria delitiva restaram infrutíferas. Fato ocorrido em 2012 e, até o presente momento, 

não foi possível colher elementos concretos que possam elucidar a autoria delitiva. 

Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação dos termos da 

Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Carência 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. José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

093. Processo: DPF/SAL/PE-00060/2016-INQ Voto: 5240/2019 Origem: SJUR/PRM-PE - 

SETOR JURIDICO DA 

PRM/SERRA TALHADA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível fraude na percepção do Bolsa-Família, 

tendo em vista a notícia de que 3 beneficiárias teriam recebido o benefício concomitante ao 

exercício 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 o grupo familiar 

das beneficiárias possuíam renda um pouco acima do patamar permitido para o recebimento 

do benefício, as quais foram omitidas das declarações. Todavia, a beneficiária LPL não 

chegou a realizar o saque dos valores do benefício, aduzindo que fez o cadastro para se 

enquadrar no programa minha casa minha vida. As beneficiárias GMS e MLS prestaram 

depoimento e disseram que necessitavam do benefício e por isso omitiram a renda familiar, 

ademais pelos documentos acostados aos autos as beneficiárias são realmente de famílias 

carentes, com grande número de pessoas. Ouvidas, as investigadas prestaram todos os 

esclarecimentos solicitados, informando a real situação em que viviam à época do cadastro. 

Verificou-se que a soma dos valores sacados pelas investigadas durante o tempo em que 

eram beneficiárias não ultrapassou o valor de R$ 1.500,00. Aplicação da Orientação nº 30 

da 2ª CCR, in verbis: Nos crimes não considerados prioritários pela 2ª CCR, em que se 

comprove a não reiteração e verificado o mínimo grau de reprovabilidade da conduta, são 

circunstâncias que autorizam o arquivamento da investigação: a) Delito de bagatela " a 

demonstração da mínima ofensividade da conduta, associada ao baixo grau de 

periculosidade social da ação; b) Subsidiariedade do Direito Penal " a verificação de que a 

aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a prevenção e repressão do ilícito; c) 

Adequação da sanção penal " a concreta e fundamentada ausência de necessidade e utilidade 

de aplicação da sanção penal, conforme os fins da pena. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

094. Processo: JF-AP-0007529-

87.2018.4.01.3100-INQ 

Voto: 5346/2019 Origem: GABPR5-RSRL - 

RODOLFO SOARES 

RIBEIRO LOPES  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Crimes tipificados nos art. 2º, §1º da Lei 8.176/91 (crime contra o 

patrimônio da União, na modalidade usurpação), bem como no art. 24 da Lei nº 

6.453/77 c/c art. 2º da Lei nº 4.118/62. Consta que um informante teria comunicado 

que uma pessoa de prenome "Henrique" havia lhe contatado por meio do aplicativo 

Whatsapp, com o intuito de vender certa quantidade do minério uranita. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar da realização de diversas diligências, 

não foi possível colher elementos de prova que comprovassem os fatos narrados pelo 

representante. Nesse passo, não foi encontrado nenhum indício de armazenamento 

(atual ou pretérito) de uranita (ou outro material radioativo) nos locais em que 

empreendidas as diligências. Inexistência de materialidade delitiva. Aplicação da 

Orientação nº 26 desta 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen. 
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095. Processo: JF/CXS/MA-0000498-

19.2019.4.01.3702-INQ 

Voto: 5325/2019 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 

FIGUEIREDO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de prisão em flagrante das investigadas por suposta 

prática dos crimes de falsificação e uso de documento falso ou tentativa de estelionato. (CP, 

arts. 171, §3º ou 297 c/c 304). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Falsificação grosseira, incapaz de ludibriar uma pessoa comum, sendo imediatamente 

reconhecida pelo servidor do INSS durante o atendimento. Ademais, as investigadas presas 

em flagrante acreditavam que o documento era verdadeiro, uma vez que informaram que 

este fora emitido por pessoa que supostamente trabalhava cartório de registros públicos e 

se apresentava como funcionária, aduzindo que a concessão de benefício previdenciário 

intermediado por este pessoa seria legítima. Ausência de dolo e eventual prática de crime 

impossível por absoluta impropriedade do objeto, em que não se pune sequer a tentativa. 

Carência de potencialidade lesiva. Precedente da 2ª CCR: NF nº 1.35.000.001201/2016-29, 

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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

096. Processo: JF/PE-0808240-

31.2019.4.05.8300-INQ 

Voto: 5207/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime de desacato (CP, art. 331). Conduta de 

investigada que dirigiu palavras de baixo calão e desrespeitosas a servidor médico perito 

do INSS. 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, verifica-se que os termos utilizados pela investigada se deram no 

contexto de nervosismo e agitação, por não ter o seu benefício previdenciário concedido. 

Dessa forma, ausente o elemento subjetivo do tipo penal para a prática do crime, uma 

vez que as palavras proferidas pela investigada decorreram de simples irritação ou estado 

de ânimo alterado. Ausência 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

097. Processo: PRM/JAL-3427.2019.000074-

1-INQ 

Voto: 5206/2019 Origem: GABPRM2-JRP - 

JOSE RUBENS PLATES  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). 

Suposto recebimento indevido do benefício de seguro defeso. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O investigado apresentou documentos que 

comprovam a atividade de pescador, comprovando possuir embarcação de pequeno porte, 

autorização para pilotar, talonário de notas referente ao pescado que vende e alvará emitido 

pela prefeitura de Pontalinda/SP, autorizando-o a vender pescados nesta cidade. Ademais, 

realizou-se oitiva de testemunhas que confirmaram que o investigado é pescador. 

Inexistência de elementos que indiquem que o investigado empregou qualquer meio 

fraudulento para a obtenção do benefício. Ausência de indícios da prática de crime, no 

caso concreto. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

098. Processo: TRF3-0003597-

59.2017.4.03.0000-IPL 

Voto: 5210/2019 Origem: GABPR1-SPN - 

SILVIO PETTENGILL 

NETO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. 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, houve a suspeita de que o 
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investigado tivesse utilizado os recursos em sua campanha eleitoral. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o Banco do Brasil, em 

fiscalização no dia 23/09/2016, atestou a regularidade da aplicação do crédito e da 

manutenção dos animais dados em garantia, fato corroborado pelo Delegado de Policia 

encarregado. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

099. Processo: 1.11.001.000005/2019-10 - Eletrônico  Voto: 5301/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Comunicante, Coordenador Técnico 

Local da Funai em Palmeira dos índios/AL, relatou que integrantes de doze aldeias indígenas 

são beneficiários de um programa de fornecimento de cestas básicas, cuja aquisição cabe à 

CONAB e a distribuição à FUNAI, sendo que ao tentar cumprir tal dever, não conseguiu 

realizar a entrega integral aos seus destinatários, espalhados por diversas aldeias, tendo sido 

obrigado a depositar as cestas remanescentes em um imóvel localizado na aldeia Riacho Fundo 

do Meio para distribuição posterior, tendo as cestas sido subtraídas dias depois. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo restou apurado, integrantes da aldeia 

afirmaram que todos participaram da subtração das cestas básicas, impossibilitando delimitar, 

de fato, a autoria delitiva. Ainda, consta que as outras aldeias que não teriam sido atendidas por 

essa distribuição, receberam posteriormente as cestas a que tinham direito mediante 

compensação em relação a aldeia Riacho Fundo do Meio, não necessitando, assim, que a 

CONAB adquirisse cestas básicas extras. Por fim, o comunicante esclareceu que os índios 

declararam que tal ato teria sido cometido em decorrência de uma reunião ocorrida no 3ª Ofício 

da PRM " Arapiraca no ano de 2018, portanto 3 dias antes dos fatos noticiados, por acreditarem 

que as cestas seriam deles, já que um dos tópicos da reunião foi o fornecimento de 44 cestas 

básicas, em cumprimento a decisão judicial prolatada em sede de ação civil pública. Nesse 

prisma, em se tratando de aldeia indígena onde se constatou condições de miserabilidade, e da 

pauta da reunião ocorrida na PRM " Arapiraca, é factível que os indígenas tenham 

compreendido erroneamente que todas as cestas armazenadas na aldeia lhe seriam de direito, 

não se vislumbrando, no caso, culpabilidade na conduta dos agentes. Ausência de interesse na 

deflagração de 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

100. Processo: 1.13.000.002081/2019-97 - Eletrônico  Voto: 5205/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada narrando a possível prática do crime de apropriação indébita (CP, 

art. 168). Instituição social teria deixado de prestar contas de recursos recebidos da Justiça 

Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao que tudo indica, a situação 

trazida não relata nenhuma prática ilícita, bem como o representante não foi induzido a erro. 

Também não se constatou a apropriação indevida dos valores, mas apenas que os 

administradores da instituição não tenha se atentado para a devida prestação de contas na data 

assinalada pelo Juízo. Ademais, o advogado se dirigiu, de forma espontânea, ao Juízo para 

informar a impossibilidade de prestar contas e requereu a exclusão da entidade do rol de 

instituições beneficiadas pelas prestações pecuniárias de processos, demonstrando boa-fé e 

ausência de dolo. Mera irregularidade administrativa. 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. 

José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

101. Processo: 1.14.008.000191/2019-15 - Eletrônico  Voto: 5300/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JEQUIE 
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha que teria 

prestado declarações falsas perante Juízo Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, inciso IV). No caso, a divergência verificada pelo juiz se deu entre o depoimento prestado 

pela testemunha em sede policial e o depoimento em juízo. A divergência teria se dado em 

relação a dois pontos: um em relação a qualificação pessoal da testemunha, que teria declarado 

ser concursado dos Correios mas em verdade era terceirizado; e a outra quanto ao motivo que 

o levou a não mais trabalhar na rádio. Nessa passo, verifica-se que tanto a qualificação da 

testemunha quanto o motivo de sua saída do emprego não teriam potencialidade de influenciar 

no mérito da causa, não se vinculando aos fatos objeto do processo, não integrando, portanto, 

o objeto de proteção penal. 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. 

José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

102. Processo: 1.15.000.002139/2016-85 Voto: 5284/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho, 

noticiando suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Notícia relatando 

acumulação de benefício por parte de investigada, que recebia auxílio doença enquanto 

continuava a trabalhar sem carteira assinada em uma empresa. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso, a investigada faz jus ao benefício e, de acordo com as 

diligências da autoridade policial, está de licença da empresa. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

103. Processo: 1.15.000.004183/2018-91 - Eletrônico  Voto: 5297/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 

168-A) por parte da Câmara Municipal de Pindoretama/CE, no exercício de 2016, que deixou 

de repassar as contribuições previdenciárias descontadas de seus funcionários. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O Conselho Institucional do Ministério Público 

Federal decidiu, na 5ª Sessão Ordinária, de 14/06/2017, nos autos do PIC nº 

1.28.400.000049/2015-16, pela natureza material do crime previsto no art. 168-A do CP, 

ressaltando no caso analisado que o Procurador "que oficiou nos autos bem aplicou a 

jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, vez que, na espécie, não se apresenta a justa 

causa para a persecução penal ante a não constituição do crédito previdenciário." Entendimento 

dos Tribunais Superiores no sentido de que a constituição do crédito tributário para o crime do 

art. 168-A do Código Penal é condição de procedibilidade. Precedentes do STF (Segunda 

Turma, RHC 132706 AgR, DJe 01/08/2016; Segunda Turma, HC 92002, DJe 19/09/2013) e do 

STJ (Quinta Turma, RHC 36.704/SC, DJe 26/02/2016; Quinta Turma, RHC 40.411/RJ, DJe 

30/09/2014; Sexta Turma, RHC 44.669/RS, DJe 18/04/2016; Terceira Seção, Rcl 5.064/BA, 

DJe 01/06/2012). No caso em análise, a Receita Federal informou que "o Município de 

Pindoretama passou por auditoria dos anos calendários 2015 e 2016, com resultado de R$ 

5.927,77. Entretanto, na oportunidade não vislumbramos valores relevantes relativos à Câmara 

Municipal, de forma que a fiscalização se restringiu à Prefeitura, não existindo interesse fiscal 

em realizar novo procedimento ["] Finalmente, informamos que o crédito lançado em 2019 

encontra-se impugnado, com exigibilidade suspensa e impossibilitando de integrar o 

parcelamento da Lei 13.486/17 em virtude de encerramento do prazo de adesão, sendo possível 

ao contribuinte aderir ao parcelamento convencional, se for o caso." Inexistência de 

constituição definitiva do crédito tributário. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

104. Processo: 1.16.000.002095/2019-07 - Eletrônico  Voto: 5287/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Sala de atendimento ao cidadão. Suposto crime contra honra do então candidato 

à Presidência da República. Descaracterização de crime eleitoral, em razão da ausência de 

propaganda eleitoral visando o convencimento do eleitorado. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145), 

a qual não foi apresentada pelo ofendido. Ausência de atribuição do Ministério Público para 

promover a ação penal e, consequentemente, 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

105. Processo: 1.20.000.000223/2019-47 - Eletrônico  Voto: 5409/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de denúncia anônima dando conta do possível cometimento 

do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Investigado na Operação Ararath 

utilizaria grupo de empresas "fantasmas", todas situadas no mesmo endereço, para a prática de 

lavagem de dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências 

preliminares, verifica-se a possibilidade da existência de crime tributária anterior à lavagem de 

capitais. Nessa esteira, oficiou-se a Receita Federal do Brasil para que esta realize fiscalização, 

se entender ser o caso, já que a denúncia não oferece elementos probatórios. Crime antecedente 

de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. 

Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Inexistência de justa 

causa para o prosseguimento do feito. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

106. Processo: 1.25.000.003320/2017-43 - Eletrônico  Voto: 5340/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento investigatório criminal autuado para apurar suposto crime de estelionato 

majorado (CP, art. 171, § 3º) cometido em face do INSS. Recebimento irregular do benefício 

de aposentadoria por invalidez enquanto exercia voluntariamente atividade profissional. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada comprovou que não possuía 

vínculo empregatício remunerado, enquanto percebeu o benefício previdenciário. A 

representada recebia aposentadoria por invalidez por estar acometida de leucemia, entretanto, 

após o diagnóstico de que havia superado a doença foi submetida a perícia médica do INSS, 

sendo o benefício cancelado. De fato, a investigada atuou como árbitra da Federação de 

Esportes Aquáticos enquanto estava em tratamento, porém seus serviços não eram 

remunerados, mas somente recebia pequenos valores para ajuda de custo e ressarcimento de 

despesas, apenas quando arbitrava uma partida, sendo constatado que nos anos de 2017 e 2018 

a investigada recebeu apenas por 8 jogos que atuou. Não há que se falar, portanto, em omissão 

de informação, nem uso de artifício fraudulento para obtenção do benefício, uma vez que a 

investigada fazia jus ao benefício enquanto esteve acometida pela doença. Inexistência 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

107. Processo: 1.26.000.002290/2019-82 - Eletrônico  Voto: 5203/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º) consubstanciado na 

realização de saque fraudulento de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC n. 

75/93, art. 62-IV). A representação não forneceu elementos capazes de apontar o autor do crime 

em apreço. Diligências realizadas com os nomes fornecidos restaram infrutíferas, não tendo 

sido encontrados elementos úteis à elucidação da autoria delitiva. Tampouco há como afirmar 
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se algum valor foi 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

108. Processo: 1.29.008.000440/2019-31 - Eletrônico  Voto: 5204/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

S.MARIA/SANTIAGO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, §3º) consubstanciado na 

realização de saque fraudulento de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC n. 

75/93, art. 62-IV). Os fatos narrados remontam ao ano 2009. Diligências realizadas restaram 

infrutíferas, não tendo sido encontrados elementos úteis à elucidação de autoria delitiva. 

Carência de indícios aptos para a promoção de ação penal 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

109. Processo: 1.29.011.000338/2019-87 - Eletrônico  Voto: 5201/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

URUGUAIANA-RS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Saque de crédito trabalhista realizado 

por pessoa diversa do beneficiário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-

se dos autos que o último saque irregular ocorreu em maio de 1999. Pena máxima cominada de 

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, 

inc. III), já que decorridos 19 (dezenove) anos da data do último saque. Extinção da 

punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

110. Processo: 1.29.012.000100/2019-41 - Eletrônico  Voto: 5256/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BENTO 

GONCALVES-RS  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de falsificação de selo ou sinal público (CP, art. 

296, § 1º, inc. III). Representação formulada pela EMBRAPA e por empresa particular, 

relatando ter recebido e-mail falso, no qual o remetente se utilizou da sigla do MPF. Revisão 

de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Ao analisar o e-mail o membro 

do MPF, aduziu que se trata de fraude eletrônica do tipo phishing scam, consistente na emissão 

de spam, que visa capturar dados e senhas do computador. No caso em apreço, a experiência 

demonstra grande dificuldade para identificar o autor do delito, uma vez que geralmente esse 

tipo de e-mail é atrelado a uma conta de perfil falso. Orientação nº 30, nos crimes não 

considerados prioritários pela 2ª CCR, em que se comprove a não reiteração e verificado o 

mínimo grau de reprovabilidade da conduta, são circunstâncias que autorizam o arquivamento 

da investigação: a) Delito de bagatela " a demonstração da mínima ofensividade da conduta, 

associada ao baixo grau de periculosidade social da ação; b) Subsidiariedade do Direito Penal 

" a verificação de que a aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a prevenção e repressão 

do ilícito; c) Adequação da sanção penal " a concreta e fundamentada ausência de necessidade 

e utilidade de aplicação da sanção penal, conforme os fins da pena. Ausência de autoria e linha 

investigatória viável. Demanda não prioritária. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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111. Processo: 1.33.002.000358/2019-34 - Eletrônico  Voto: 5202/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S. 

MIGUEL DO OESTE  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de redução a condição análoga à de 

escravo (CP, art. 149). Notícia apócrifa relatando a ocorrência de trabalho escravo em 

determina boate noturna em condições degradantes. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 

art. 62, inc. IV). Foram realizadas diligências no endereço citado na representação, no entanto, 

o local estava abandonado. 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, 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

112. Processo: 1.34.043.000407/2019-15 - Eletrônico  Voto: 5298/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

OSASCO-SP  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342), praticado nos autos de ação 

previdenciária, em razão da afirmação quanto a existência de união estável entre o segurado e 

a parte autora. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, em que pese a 

divergência entre os depoimentos prestados e as certidões lavradas pelo oficial de justiça no 

cumprimento do mandado de constatação, verifica-se que existem divergências consideráveis 

entre as versões e que a parte autora, bem ou mal, apresentou alguns documentos aptos a 

comprovar a caracterização da união estável, tais como certidão de óbito em que consta como 

declarante, certidão de nascimento de dois filhos comuns e atestados de acompanhamento de 

internação. Embora a situação realmente fosse duvidosa a ponto de ensejar a procedência dos 

pedidos formulados na demanda, parece não se viabilizar eventual justa causa para eventual 

ação penal contra as testemunhas, em razão da incerteza que paira sobre a versão por elas 

apresentadas. Ausência de materialidade. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Outras deliberações(Arquivamento) 

113. Processo: JF-AM-0016734-

34.2018.4.01.3200-INQ 

Voto: 5326/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsificação e uso de documento falso 

(art. 304 do CP). Apresentação de certificado de conclusão de ensino médio à 

Delegacia Especializada da PF, para fins de homologação de curso de reciclagem de 

vigilante armado. Celebração de acordo de não-persecução penal, nos termos da 

Resolução nº 181/2017 do CNMP. Condições do acordo: a) pagamento de prestação 

pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, em parcela única, devendo ser paga no 

prazo de 30 dias da comunicação do MPF ao investigado da homologação do acordo, 

devendo o compromissário pagar por meio de depósito em conta da instituição 

beneficiária cadastrada na Justiça Federal a ser escolhida no momento da comunicação 

de que o acordo foi homologado; b) comunicar ao MPF eventual mudança de endereço, 

número de telefone e e-mail, durante o período de cumprimento do acordo; c) 

comprovar o cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso 

prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e 

de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo; d) 

comprovação do cumprimento da obrigação da prestação pecuniária por meio da 

apresentação ao MPF do comprovante de pagamento. Juízo Federal não homologou o 

acordo de não persecução penal por ausência de previsão legal. Remessa do presente 

IPL para fins de homologação do acordo. 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 
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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. No mérito, verifica-se no caso concreto o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos na referida resolução, sendo cabível a 

implementação do acordo conforme estabelecido com os averiguados. 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 Aráujo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

114. Processo: JF/JUI-0000280-

85.2019.4.01.3606-INQ 

Voto: 5305/2019 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE JUÍNA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de desobediência (CP, art. 330). Investigado que após o 

indeferimento do pedido de renovação de registro de armas de fogo (revólver, calibre .38 

e espingarda, calibre .28) descumpriu ordem da Polícia Federal para devolver o 

armamento. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 

considerando que o investigado justificou o motivo da não entrega, inexistindo, portanto, 

dolo em sua conduta. 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. Da leitura do Termo de Declarações 

prestado pelo investigado verifica-se que a justificativa apresentada pela não entrega das 

armas foi a seguinte: "QUE não devolveu as armas porque ia recorrer da decisão e talvez 

até entrar na Justiça para conseguir a renovação do registro das armas; QUE outra razão 

pela não devolução é o local de residência do declarante, em Castanheira/MT, distante 

cerca de 900km de Cuiabá/MT" Nos termos do art. 14, § 1º, do Decreto nº 9.847, de 

25/06/2019, o proprietário deve entregar a arma de fogo à Polícia Federal ou ao Comando 

do Exército. No caso dos autos, embora a alegada distância entre a residência do 

investigado (local onde se encontram as armas) e a Delegacia de Polícia Federal dificulte 

o cumprimento da ordem, por si só, não justifica o seu descumprimento, sobretudo 

considerando a completa ausência de adoção de qualquer medida pelo investigado no 

sentido de tentar devolver o armamento ou utilizar os meios judiciais cabíveis para a 

manutenção da posse das armas de fogo regularmente. Ausência de dolo não 

evidenciada. Arquivamento prematuro. Não homologação. Designação de outro membro 

do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal, 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

115. Processo: JFRJ/SJM-5004253-

80.2019.4.02.5110-INQ 

Voto: 5194/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DE MERITI  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. 

CONDUTA ATRIBUÍDA À TITULAR DO BENEFÍCIO, CONCEDIDO MEDIANTE 

FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 1) Inquérito Policial 

instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 

171 § 3º do Código Penal. Conduta atribuída à titular do benefício, concedido mediante 

fraude. 2) A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento, com o seguinte 

entendimento: "pelos elementos colhidos nos autos, não há indícios que levem à 

identificação de servidores ou intermediários que tenham atuado na concessão do 

benefício. De igual sorte, a conduta praticada pela investigada não se reveste de 
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reprovabilidade exacerbada, bem como o período de recebimento do benefício, entre 

07/07/2015 a 31/07/2017, e o valor obtido ilicitamente, R$ 22.496,33 (vinte de dois mil, 

quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), não foram excessivos" 3) 

Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 4) 

A respeito dos denominados "rescaldos" de operações investigativas, esta 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF expediu a Orientação nº 36, admitindo o arquivamento 

dos feitos já instaurados quando restar evidenciado que os fatos, entre outras hipóteses, 

dizem respeito às condutas dos titulares dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau 

de reprovabilidade, como a magnitude da lesão. 5) No que se refere ao quantum utilizado 

pela 2ª CCR/MPF para a aferição da aplicação do princípio da insignificância no 

estelionato previdenciário, relevante a Orientação nº 04/2013, 2ª CCR/MPF, que autoriza 

o arquivamento das peças de informação 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; ou quando não houver prova de dolo no saque de até três benefícios 

previdenciários. 6) No caso, entretanto, observa-se que a beneficiária investigada recebeu 

indevidamente o benefício previdenciário por 2 (dois) anos, obtendo ilicitamente o 

montante de R$ 22.496,33, valor relevante que não admite a aplicação do princípio da 

insignificância. 7) Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do 

Ministério Público Federal para prosseguir no feito, cabendo considerar a propositura de 

acordo de não persecução penal (Resolução n. 181, com as alterações promovidas pela 

Resolução n. 183, ambas do CNMP, e 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

116. Processo: DPF/SAL/PE-00270/2016-INQ Voto: 5236/2019 Origem: SJUR/PRM-PE - 

SETOR JURIDICO DA 

PRM/SERRA TALHADA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Representação formulada por indígena noticiando a possível prática dos 

crimes de lesão corporal (CP, art. 129), porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) e 

de abuso de autoridade (art. 3º, I, da Lei 4.898/65), por servidor da FUNAI e outros dois 

acompanhantes. A Procuradora oficiante promoveu o declínio de atribuições, por entender 

que o possível desentendimento ocorrido entre as partes não possui relação com a disputa 

de direitos indígenas, o que atrairia a competência da justiça federal para análise do feito, 

tratando-se de conflito travado entre particulares. Revisão do declínio de atribuições 

(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A orientação da Súmula nº 140 do STJ não deve ser aplicada 

de forma indistinta a todos os casos, sendo necessária a análise de cada hipótese concreta 

para delimitar a atribuição para a investigação. No caso, a representação foi realizada contra 

um servidor público federal que, além de atuar em órgão diretamente ligado às questões 

indígenas, estava na data dos fatos, segundo seu depoimento, no exercício de sua função. 

Tal circunstância já é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para análise do 

feito, uma vez que a União detém interesse direto de que seus empregados e servidores ajam 

na estrita legalidade, já que representam o ente na atividade que exercem. Da interpretação 

conjugada dos arts. 109, XI e 231 da Constituição Federal, é possível concluir ser da 

competência da União processar e julgar não apenas as situações já consolidadas pela 

jurisprudência (direitos ou interesses coletivos de comunidade indígena), como também 

outros crimes que violem a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições 

indígenas, também sob a ótica do indígena individualmente considerado. Precedente 2ª 

CCR/MPF: SR/DPF/MA-00104/2019-IPL, Sessão de Revisão nº 748, de 26/08/2019. Não 

homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para 

prosseguimento, facultando-se à Procuradora 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-

Verde de Carvalho. 

 

117. Processo: JF-MBA-0001209-

77.2017.4.01.3901-INQ 

Voto: 5267/2019 Origem: GABPRM1-AA - 

ALEXANDRE APARIZI  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E USO DE 

DOCUMENTO (CP, ART. 304). APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO 

PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE AGRONOMIA DO 

PARÁ " CREA/PA. REVISÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO 

Nº 33 DA 2ª CCR). DOCUMENTO FALSO APRESENTADO PERANTE 

CONSELHO PROFISSIONAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE 

AUTARQUIA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos 

crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de documento falso (CP, art. 

304) por particular que teria apresentado diploma falso junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Pará " CREA/PA. 2. O investigado informou ter 

contratado o curso na modalidade de Ensino à Distância " EAD, mas o curso não foi 

oferecido. Ao entrar em contato com os contratantes, o investigado alegou ter recebido 

a oferta do envio de um diploma falso, mas, segundo narra, não a aceitou. 3. Foram 

indicados os nomes dos possíveis falsificadores, mas apenas um foi ouvido e, na 

ocasião, negou os fatos. A testemunha apresentada também indicou a mesma pessoa 

mencionada pelo investigado como responsável pela falsificação de diplomas. 4. O 

Procurador oficiante promoveu o declínio de atribuições aduzindo ser necessário 

apurar as condutas dos responsáveis pela falsificação, ressaltando que, no caso, o crime 

não afeta bens, serviços ou interesses da União. Revisão do declínio de atribuições 

(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 5. Tem-se dos autos a confirmação de que um documento 

falso foi apresentado ao CREA/PA, conselho regional de fiscalização do exercício 

profissional que possui natureza jurídica de autarquia federal, o que atrai, por si só, a 

competência da justiça federal para análise e julgamento do feito. 6. Súmula n° 546 do 

STJ dispõe que: "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" 7. O crime de falsidade 

ideológica relacionado ao presente fato também deve tramitar perante a justiça federal, 

uma vez que a confecção do diploma falso teve por finalidade efetivar o registro 

profissional perante o conselho regional. Conexão probatória prevista no art. 76, III, 

do CPP. 8. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício 

originário para prosseguimento, facultando-se à Procuradora 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 Aráujo Sá e o Dr. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

118. Processo: 1.16.000.002949/2018-66 - Eletrônico  Voto: 5283/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) CONTRA A 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL " ANAC. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. 

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. Notícia de fato autuada a partir de ofício 

encaminhado pela Agência Nacional de Aviação Civil " ANAC apontando a possível prática 

do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), por ex-servidor que teria declarado em seu 

termo de posse, em 12/11/2009, não ter sido condenado em processo criminal por crimes contra 

a Administração Pública nos últimos 5 (cinco) anos, declaração que se mostrou falsa após 

diligências. 2. Segundo consta, a Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais informou 

que o investigado foi demitido do cargo de agente de polícia, em virtude de decisão judicial, 

tendo sido desligado em 21/06/2006. A referida decisão judicial transitou em julgado em 

22/09/2008. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos considerando que, 

embora presentes os indícios de materialidade e autoria, o transcurso de mais de 8 (oito) anos 

da data dos fatos torna o prosseguimento da persecução penal infrutífero, uma vez que seria 

possível antever " considerando as penas aplicadas a casos semelhantes " a possível ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, já que a conduta cessou antes da entrada em vigor 

da Lei nº 12.234/2010, que vedou o termo inicial da prescrição pela pena em concreto em data 

anterior à denúncia ou queixa. 4. Por ocasião da Sessão de Revisão nº 737, de 25/03/2019, a 2ª 

CCR, à unanimidade, deliberou pela não homologação do arquivamento e pelo prosseguimento 

da persecução penal, ressaltando a análise do cabimento do acordo tratado na Resolução nº 181, 
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com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP. 5. Ao receber os autos 

a Procuradora designada expediu ofício ao investigado indagando o interesse em celebrar o 

acordo de não persecução penal. Devidamente intimado, o investigado requereu a prorrogação 

do prazo para se manifestar, quedou-se inerte. 6. Nova promoção de arquivamento fundada 

prescrição em perspectiva do crime. 7. 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 não se admite "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 28/2ªCCR). 8. 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 à Procuradora da República designada, atuante 

no 12º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da PR/DF.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento 

da remessa, mantendo integralmente o decidido na 737ª Sessão de Revisão, de 25/03/2019, nos 

termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José Adonis Callou 

de Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

119. Processo: DPF/CE/JN-00003/2018-INQ Voto: 5399/2019 Origem: GABPRM3-

CCLVL - CELSO COSTA 

LIMA VERDE LEAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de contrabando, tendo em vista a apreensão de 

39 (trinta e nove) pacotes de cigarros supostamente estrangeiros. CP, art. 334-A. Revisão 

do declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A perícia atestou que os cigarros são de 

origem nacional, razão pela qual resta afastado o crime de contrabando. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

120. Processo: DPF/MOC-00153/2019-INQ Voto: 5215/2019 Origem: GABPRM3-MMC - 

MARCELO MALHEIROS 

CERQUEIRA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II) praticado contra agência 

dos Correios em Itamarandiba/MG. Subtração da quantia de R$ 4,872,01 (quatro mil, 

oitocentos e setenta e dois reais e um centavo) pertencente ao patrimônio do Banco do 

Brasil S.A e de R$ 15,30 (quinze reais e trinta centavos) pertencente aos Correios. 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. 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 (SR/DPF/MA-00736/2018-INQ, 744ª Sessão de Revisão, de 

24/06/2019, unânime). 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

121. Processo: 1.19.000.001808/2019-03 - Eletrônico  Voto: 5259/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 
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Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a 

noticiante relata a possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, III), por 

parte de advogada que não teria repassado ao cliente o valor obtido por meio de decisão judicial. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Prejuízo restrito ao particular. 

Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  
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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

122. Processo: 1.30.002.000142/2019-81 - Eletrônico  Voto: 5343/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPOS-RJ  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) por particular 

contra a Universidade do Estado de Minas Gerais. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32da 2ª CCR). Interesse restrito de instituição estadual. Inexistência de lesão 

direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos de 

informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução 

penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

123. Processo: 1.30.005.000355/2019-82 - Eletrônico  Voto: 5273/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NITEROI-RJ  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista 

(CP, art. 203). Suposta utilização de médicos em busca de especialização como mão de obra 

gratuita por hospital localizado em Niterói. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 

32). Possível crime cometido contra um grupo restrito de médicos. O Conselho Institucional do 

MPF, ao apreciar e acolher recurso interposto em face de decisão desta 2ª CCR, firmou 

entendimento no sentido de que "a lesão a um restrito número de trabalhadores de uma pequena 

empresa não tem significação para se ter como lesados interesses que cabe à União proteger e 

preservar, ainda mais quando a lesão não atingiu o trabalhador em sua dignidade da pessoa 

humana" Para o CIMPF, na linha de julgados do STF, "o simples fato de haver o 

descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos trabalhadores, não configura o 

crime a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal" (NF nº 1.24.000.000526/2016-

78, unânime, 4ª Sessão Ordinária, 10/05/2017). Competência da Justiça Federal para processar 

e julgar os crimes contra a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização 

geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados. Inexistência de 

elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 

persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  
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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

124. Processo: 1.34.001.006447/2019-67 - Eletrônico  Voto: 5248/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), por particular 

que teria declarado informações falsas na certidão de óbito de sua mãe. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A inserção de informação falsa em certidão de óbito 

não afeta diretamente 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. 
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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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Outras deliberações(Declínio) 

125. Processo: DPF/MOC-00189/2017-INQ Voto: 5416/2019 Origem: GABPRM2-AVD - 

ANDRE DE 

VASCONCELOS DIAS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o suposto cometimento de crimes de aliciamento 

de trabalhadores de um local para outro do território nacional (CP, art. 207) e de estupro 

de vulnerável (CP, art. 217-A) praticados contra menor de idade. Promoção de 

arquivamento parcial (LC 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 

2CCR/MPF). 1) O Conselho Institucional do MPF, ao apreciar e acolher recurso interposto 

em face de decisão desta 2ª CCR, na linha de julgados do STF, firmou entendimento no 

sentido de que "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, o que não ocorre no caso em 

exame. 2) Em relação ao crime de estupro de vulnerável, nos termos do Enunciado nº 47 

desta 2ª Câmara: A persecução penal dos crimes sexuais contra vulnerável (capítulo II do 

título VI da parte especial do Código Penal), por si só, não é de atribuição do Ministério 

Público Federal, salvo se cometidos a bordo de navio ou aeronave, ou incidir em outra 

hipótese especifica de competência federal ou tiver conexão com crime federal. 3) Assim, 

considerando que nenhum dos crimes em apuração nestes autos é da atribuição do 

Ministério Público Federal para a persecução penal, recebo a promoção de arquivamento 

em relação ao crime previsto no artigo 207 do Código Penal como promoção de declínio 

de atribuições e homologo integralmente o declínio ao Ministério Público Estadual.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por receber a 

promoção de arquivamento em relação ao crime previsto no artigo 207 do Código Penal 

como promoção de declínio de atribuições e homologar integralmente o declínio ao 

Ministério Público Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação 

os membros Dr. José Adonis Callou de Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

Homologação de Arquivamento 

126. Processo: DPF/PE-00254/2015-IPL Voto: 5222/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 

8.137/90) pelos responsáveis de empresa privada. O crédito tributário se encontra inscrito 

em dívida ativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Visando esclarecer 

quem seria a responsável pela administração da empresa ao tempo dos fatos, foram 

realizadas diversas oitivas. Verificou-se que as responsáveis cadastradas na empresa 

seriam duas pessoas, mãe e filha. A filha informou que constava como sócia apenas de 

maneira formal, sem qualquer ingerência na empresa. O filho da suposta sócia gerente 

informou que sua mãe era a responsável pela questão financeira e tributária da empresa, 

cabendo a sua irmã a gerência operacional do empreendimento, como vendas, 

organização e cotidiano dos funcionários. Os empregados que apontaram a filha como 

dona da empresa estavam alheios às questões financeiras e tributárias, visto que exerciam 

funções operacionais, o que torna crível a versão apresentada pelo filho da sócia-

administradora. Após, sobreveio a informação de que o contador da empresa à época dos 

fatos havia falecido, mas a funcionária que atuava no setor financeiro da empresa e que 

manteve contato direto com ele informou que a mãe era a sócia responsável pela tomada 

de decisões de cunho financeiro e tributário. Ao fim, restou comprovado o óbito da sócia 

apontada como administradora. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Inexistência 

de indícios concretos que apontem a sócia remanescente como responsável pela 

administração da empresa à época dos fatos. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 
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127. Processo: DPF/PE-00478/2015-INQ Voto: 5228/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Representação formulada por reclamado em ação ordinária proposta 

pela Caixa Econômica Federal " CEF afirmando que os representantes legais da referida 

empresa pública teriam inovado no processo, uma vez que apresentaram documentação 

que não condiz com a realidade dos fatos. CP, art. 347. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). O crime de fraude processual (CP, art. 347) possui pena máxima 

abstrata de 02 (dois) anos. Ação ajuizada no ano de 2014. Transcurso de mais de 04 

(quatro) anos da data dos fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 

109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

128. Processo: DPF/RO-0560/2014-INQ Voto: 5401/2019 Origem: GABPR3-DAL - 

DANIEL AZEVEDO LÔBO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) 

contra a Caixa Econômica Federal, consistente na apresentação de documentação falsa 

para a celebração de contratos de microcréditos, no ano de 2014. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências efetuadas para a identificação do autor do crime 

restaram infrutíferas, uma vez que toda a documentação apresentada à empresa pública 

pertenciam a terceiros não envolvidos no fatos. Inexistência de indícios mínimos que 

permitam o prosseguimento das investigações. Carência de indícios mínimos aptos a 

sinalizar a autoria delitiva. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

129. Processo: JF/PE-0804672-

41.2018.4.05.8300-INQ 

Voto: 5223/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) 

contra a Caixa Econômica Federal, consistente na realização de saque indevido do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço " FGTS, em 24/11/2015. O valor indevidamente 

sacado foi restituído pela empresa pública federal, o que gerou o prejuízo de R$ 3.686,40 

(três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). O titular do benefício contestou o saque e informou nunca ter 

perdido nenhum documento pessoal. A Caixa Econômica Federal informou não possuir 

as imagens do período contestado. As diligências não lograram êxito em identificar a 

autoria da conduta criminosa. Ausência de linha investigatória potencialmente idônea. 

Incidência da 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de 

Carvalho. 

 

130. Processo: PRM/SJR-3409.2018.000242-8-

INQ 

Voto: 5217/2019 Origem: GABPRM2-ECLM - 

ELEOVAN CESAR LIMA 

MASCARENHAS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) 

contra a Caixa Econômica Federal, consistente na apresentação de documentação falsa 

para abertura de conta-corrente e obtenção de empréstimo financeiro, o que gerou o 

prejuízo de R$ 5.195,00 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais) à empresa pública. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As diligências efetuadas para a 

identificação do autor do crime restaram infrutíferas, uma vez que toda a documentação 

apresentada à empresa pública pertenciam a terceiros não envolvidos no fatos. A foto 

anexada nos documentos também não foi suficiente indicar o possível autor. Carência de 

indícios mínimos aptos a sinalizar a autoria delitiva. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

131. Processo: TRE-SP-INQ-0000070-

60.2018.6.26.0161 

Voto: 5417/2019 Origem: GABPRR38-PBPN - 

PEDRO BARBOSA 

PEREIRA NETO  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, consistente 

na falsidade ideológica para fins eleitorais. Investigado que deixou de apresentar na 

prestação de contas da campanha para Prefeito Municipal, no ano de 2016, despesas 

celebradas com microempresas, nos valores de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 500,00 

(quinhentos reais). Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Malgrado 

a comprovação da omissão de gastos na prestação de contas da campanha eleitoral, não 

existem elementos seguros de que a referida omissão tenha ocorrido mediante dolo, isto 

é, com consciência e vontade de levar a Justiça Eleitoral a erro, havendo grande 

possibilidade de que a omissão tenha sido motivada por erro de digitação na numeração 

das respectivas notas fiscais. Argumento que é corroborado diante dos ínfimos valores 

das contas não relacionadas na prestação de contas. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. 

 

132. Processo: 1.11.000.000333/2019-18 - Eletrônico  Voto: 5338/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que determinado médico, credenciado do SUS, teria 

cobrado procedimento coberto pelo sistema público de saúde (CP, art. 171). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As diligências realizadas não foram capazes de 

reunir elementos mínimos que comprovem as alegações da representante. Não foi apresentado 

documento que contivesse a proposta feita pelo médico à noticiante, ou testemunhas que teriam 

presenciado os fatos, bem como não foi possível a indicação de pacientes que pagaram ao 

referido profissional pela prática de ato coberto pelo SUS. A noticiante não foi localizada, o 

que impossibilitou a colheita de mais informações. Não há elementos concretos que permitam 

o início de uma investigação criminal. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

133. Processo: 1.11.000.000674/2019-93 - Eletrônico  Voto: 5407/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela 14ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas noticiando 

que determinado advogado requereu, de maneira irregular e sem o fornecimento adequado de 

informações à cliente, a revogação e o cancelamento de procuração outorgada pela autora à 

advogada inicialmente constituída, bem como solicitou o levantamento do valor referente a 

RPV expedida em ação judicial em trâmite naquela vara. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). A autora da ação informou que o advogado esclareceu que atuaria 

judicialmente para levantar os valores do RPV e esclareceu que 30% do valor seria pago a título 

de honorários, a omissão aconteceu quanto à destituição da advogada que a patrocinava 

inicialmente, haja vista que a autora nutria o desejo que continuar com a profissional. A referida 

omissão configura possível violação de dever ético no exercício da profissão, inexistindo 

elementos que apontem para a prática de crime. Fatos noticiados à OAB para apuração de 

possível infração disciplinar. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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134. Processo: 1.11.001.000425/2019-98 - Eletrônico  Voto: 5257/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime previsto no art. 125, XIII, da Lei 

nº 6.815/80, em razão da notícia de que uma família de cidadãos cubanos teriam tentado obter 

autorização de residência no Brasil com base em informações falsas sobre casamento ou união 

estável com brasileiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Entendimento 

firmado pela 2ª CCR no sentido de que a Lei nº 13.445/17, além de revogar expressamente o 

Estatuto do Estrangeiro e, por conseguinte, seu art. 125, XIII, descriminalizando tal conduta, 

previu expressamente no seu art. 123 que ninguém será privado de sua liberdade por razões 

migratórias, exceto nos casos previstos nesse diploma. Conduta que se tornou atípica, nos 

termos do art. 2º do CP ("ninguém será punido por fato que lei posterior deixa de considerar 

crime"). Fato alcançado pelo instituto da abolitio criminis. Precedente 2ª CCR: IPL JF/SP-

0004315-11.2015.4.03.6181-INQ, 711ª Sessão de Revisão, de 09/04/2018, 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

135. Processo: 1.13.000.002172/2018-41 - Eletrônico  Voto: 5252/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando a possível prática do crime de tráfico de drogas e de 

associação ao tráfico (Lei 11.343/06) no interior de terra indígena, localizada no município de 

Autazes/AM, com auxílio de organização criminosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, inc. IV). Requisitada a instauração de Verificação da Procedência de Informações, a 

Polícia Federal se dirigiu à FUNAI para obtenção das informações e lá foi informada de que o 

deslocamento até a terra indígena citada na representação é necessário longo deslocamento por 

balsa e natureza. Foram repassados os números dos denunciantes, mas não se obteve sucesso 

no contato. Não há elementos concretos que permitam o início de uma investigação criminal, 

já que o representante não forneceu localização aproximada ou algum nome vinculado aos atos 

noticiados. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento das 

investigações. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

136. Processo: 1.14.002.000182/2019-76 - Eletrônico  Voto: 5272/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FORMOSO-BA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), consistente no 

recebimento indevido de pensão por morte por parte da dependente legal do instituidor da 

pensão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, verificou-se que, 

de fato, o benefício foi concedido com base em documentação falsa possivelmente apresentada 

pela representante legal dos filhos do instituidor da pensão, mas, ao tentar localizá-la, sobreveio 

informação do seu falecimento. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). A dependente legal 

do instituidor do benefício possuía, à época da concessão, apenas 13 anos de idade, razão pela 

qual não há como presumir seu conhecimento e compreensão a respeito da fraude. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

137. Processo: 1.15.000.000359/2019-17 - Eletrônico  Voto: 5413/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Ofício encaminhado pela 14ª Vara Federal do Ceará 

noticiando a suposta prática do crime de uso de documento falso nos autos de ação 

previdenciária. Segundo consta, a autora teria apresentado recibos de compra datados de 2000 

e 2002, mas, segundo pesquisa judicial, a empresa constante do recibo só teria iniciado suas 

atividades no ano de 2004. CP, art. 304. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O 

Procurador oficiante determinou à ASSPA PR-CE a realização de pesquisa com o fim de 

identificar a data de constituição e início das atividades da empresa, bem como solicitou a 

realização da oitiva do proprietário. O Relatório de Pesquisa indicou que a empresa iniciou suas 

atividades em 25/11/1996, o que afasta a ilicitude nos documentos expedidos em data posterior 

pela investigada. Além disso, o proprietário da empresa confirmou a autenticidade dos 

documentos e das assinaturas nele constantes. Falsidade que não restou confirmada. Carência 

de elementos que justifiquem a manutenção 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

138. Processo: 1.16.000.001481/2019-73 - Eletrônico  Voto: 5319/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada por empresa que alega possuir sistema capaz de 

detectar a ocorrência de fraudes em provas de múltiplas escolhas, noticiando a possível 

ocorrência de 191 fraudes, em seis estados da federação, no Exame Nacional do Ensino Médio 

" ENEM. Segundo consta, o sistema busca coincidências nas respostas apresentadas pelos 

candidatos e, após, as semelhanças são analisadas por meio do estudo de probabilidade e 

estatística. O representante requereu a) a identificação dos fraudadores dos exames 

contemplados nos relatórios de análise apresentados; b) a adoção de medidas que visem a 

identificação de outras fraudes cometidas no Enem; c) a realização de medidas que visem à 

prevenção e à identificação de fraude nas próximas edições do Enem. Promoção de 

arquivamento. Recurso do representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Oficiado, o INEP informou que a) o Edital do Enem não prevê a eliminação do participante por 

mera probabilidade e sim por fatos concretos; b) não é capaz de avaliar o sistema do 

representante, pois é uma ferramenta alheia ao conhecimento da autarquia; c) o trabalho de 

inteligência é realizado pela Polícia Federal, com todos os requisitos necessários à segurança 

do exame; d) conta com os mais renomados estatísticos brasileiros para a regulação do ENEM; 

e) a Coordenação Geral de Gestão e Monitoramento (CGGM) atua na supervisão de todo o 

processo de segurança para mitigar eventuais riscos; f) a partir de 2016, foram introduzidas a 

utilização de detector de metais e a identificação biométrica e, em 2017, o exame passou a 

contar com a utilização de detector de ponto eletrônico; g) a Autarquia possui postura ativa e 

transparente nas ações para prevenção e detecção de fraudes nos exames sob sua 

responsabilidade. Embora o noticiante tenha apresentado estudo baseado em sua ferramenta de 

pesquisa e análise, não há nos autos outros elementos concretos que justifiquem a abertura de 

investigação criminal contra os candidatos, sendo certo que a coincidência de respostas, por si 

só, não é capaz de apontar para a prática de crime. A Polícia Federal e o INEP foram 

cientificados dos fatos e, caso sobrevenham novas informações sobre os fatos, devem os órgãos 

noticiar ao Ministério Público Federal para adoção das providências cabíveis. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

139. Processo: 1.19.005.000066/2019-41 - Eletrônico  Voto: 5420/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BALSAS-MA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Preparatório. Representação noticiando a realização de descontos 

previdenciários mensais nos salários dos servidores da educação do município de Colinas/MA 

sem o devido repasse pela prefeitura ao INSS. Suposta prática do crime de apropriação indébita 

previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato 

atribuído ao Prefeito do Município de Alto Parnaíba/MA, nos anos de 2016 e 2018. Oficiada, 

a Receita Federal informou inexistir crédito constituído contra o município em relação aos anos 

informados na representação. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema 

Corte. Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição 

previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito 
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tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 

44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). 

Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, 

configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal 

poderá promover a devida ação penal. Ausência 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

140. Processo: 1.23.000.000205/2019-53 - Eletrônico  Voto: 5263/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigação Criminal. Representação particular noticiando a suposta prática do 

crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), em razão da notícia de 

irregularidades no repasse de valores da contribuição previdenciária Segurado e Município, 

durante o ano de 2014, no município de Vigia/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal informou que há créditos constituídos, mas o 

contribuinte impugnou os débitos. 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, por ora, 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

141. Processo: 1.24.000.000647/2019-62 - Eletrônico  Voto: 5276/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º), consistente no 

possível recebimento indevido de 1 (uma) parcela do seguro-desemprego, por particular que 

deixou de notificar seu retorno ao trabalho. Prejuízo calculado no valor de 1.191,00 (mil cento 

e noventa e um reais). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos 

que o investigado habilitou-se ao recebimento de 05 (cinco) parcelas, tendo sido considerada 

indevida apenas a última, que ocorreu no mês do seu retorno ao mercado de trabalho. Parcela 

parcialmente devida. Inexistência de indícios de fraude na concessão do benefício. Ademais, a 

quantia sacada é inferior ao piso mínimo para o ajuizamento de ações de ressarcimento ao INSS 

(R$ 10.000,00), nos termos do art. 3º-A, da Portaria nº 377/2011/AGU, o que denota a 

irrelevância da conduta nos âmbitos cível e administrativo e corrobora o não prosseguimento 

da investigação na seara penal. Precedente da 2ª CCR: Inquérito Policial DPF/SGO-

00238/2012, Sessão n° 747, de 12/08/2019, 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

142. Processo: 1.25.008.000159/2019-48 - Eletrônico  Voto: 5255/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação efetuada perante a PRM-Ponta Grossa/PR, na qual o noticiante 

relata que particulares teriam usado seus cheques visando movimentar valores em sua conta 

sem declarar aos órgãos fiscais. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, inc. IV). Após a realização de várias diligências foram levantadas informações a respeito 

dos representados. Oficiada, a Receita Federal informou que foram constatados indícios de 

irregularidades tributárias, as quais motivaram a inclusão em programação de fiscalização. 

Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito 

tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

Ausência de justa causa, por ora, para o prosseguimento do feito. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo da retomada da investigação ao final da ação fiscal.  
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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 
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143. Processo: 1.25.008.000403/2019-72 - Eletrônico  Voto: 5254/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Comunicação efetuada pela Procuradoria do Trabalho em Guarapuava/PR 

noticiando a ausência de depósitos de FGTS e o pagamento intempestivo de verbas rescisórias 

trabalhistas por parte de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 

O pagamento intempestivo de verbas rescisórias não constitui crime, caracterizando possível 

ilícito trabalhista. Quanto à ausência de depósitos do FGTS, a 2ª CCR editou o Enunciado n° 

58, o qual prevê que "o simples ato, por si só, de não depositar os valores referentes ao FGTS 

na conta vinculada do empregado é conduta atípica na esfera penal" Inexistência de indícios 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

144. Processo: 1.26.004.000081/2019-64 - Eletrônico  Voto: 5341/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

SALGUEIRO/OURICURI  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330) pela União e FNDE, 

que teriam descumprido decisão proferida em sede liminar determinando o cancelamento das 

restrições junto ao CAUC/SIAFI em nome do município de Santa Filomena/PE. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que, embora a liminar não tenha sido 

atendida, a decisão judicial final restou cumprida. Objetivo alcançado. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

145. Processo: 1.27.000.000224/2019-31 - Eletrônico  Voto: 5372/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PIAUI  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível fraude praticada por beneficiário do Programa 

Minha Casa Minha Vida em Lagoa Alegre-PI, para obtenção do imóvel. CP, art. 171, §3º). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências, como a 

oitiva do investigado, visita in loco e análise das demais circunstâncias do caso, não foi possível 

colher elementos que indiquem a prática de fraude pelo beneficiário. Carência de elementos 

que justifiquem a manutenção 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

146. Processo: 1.27.000.001969/2018-36 - Eletrônico  Voto: 5337/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PIAUI  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando que determinado candidato teria distribuído 

"santinhos" no portão de seção eleitoral. Artigo 39 da lei 9.504/1997. Revisão de arquivamento 

(LC n. 75/93, art. 62-IV). Após diligências, verificou-se que os depoimentos das testemunhas 

e representantes são contraditórios, tendo, inclusive, ocorrido mudança de versão, o que 

dificulta a colheita de indícios concretos sobre o fato. Inexistência de elementos que justifiquem 

o prosseguimento das investigações. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

147. Processo: 1.34.001.005201/2019-78 - Eletrônico  Voto: 5410/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 



DMPF-e Nº 189/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Publicação: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 61 

 

 

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. 

 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE 

FORA-MG  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de incitação ao crime (CP, art. 286), consistente em postagens 

realizadas em rede social, em que os usuários declaram a intenção de praticar um atentado 

contra a vida do, à época, candidato à Presidente da República. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, inc. IV). Manifestações de protesto que, embora desmedidas e inconsequentes, 

traduzem apenas a insatisfação contra o favoritismo do candidato atacado. A postagem que 

indica um pouco mais de gravidade já está sento analisada em outra investigação criminal em 

andamento, o que torna desnecessária a manutenção do presente feito. Ponderação e 

proporcionalidade na aplicação da lei penal. 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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

148. Processo: 1.35.000.000954/2019-60 - Eletrônico  Voto: 5335/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Apresentação de 8 (oito) requerimentos perante a Polícia Federal, em que o 

representante narra diversos fatos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Conforme ressaltado pelo Delegado da Polícia Federal, a representação não aponta qualquer fato 

concreto que indique a prática de crime, indicando apenas "situações abstratas e sem interconexão 

lógica" Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento das investigações. 

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 Aráujo Sá e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 

Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

149. Processo: JF/PE-0801836-

61.2019.4.05.8300-

ACPORD - Eletrônico  

Voto: 5350/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Autos de Ação Penal remetidos da Justiça Estadual por envolver apuração de eventual 

crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149, §2º, I). Ao analisar o 

feito, o Procurador da República oficiante requereu ao Juízo Federal que fosse suscitado 

conflito negativo de competência, uma vez que houve decisão declinatória da 

competência exarada por Juiz Estadual. Segundo o membro do MPF: "teriam sido 

vítimas do suposto trabalho em condição análoga à escravidão quatro adolescentes e uma 

moça maior de idade. Entre essas vítimas, nem todas, ao prestarem declarações, 

descreveram situação de constrição de sua liberdade de ir e vir, carga excessiva de 

trabalho a configurar jornada exaustiva ou até mesmo a condição degradante de trabalho, 

o que pode implicar na conclusão de que um número ainda menor de trabalhadoras 

teriam sido, de fato, vítimas desse crime específico. Portanto, não está configurada, no 

presente caso, eventual lesão a direito dos trabalhadores coletivamente considerados ou 

à organização geral do trabalho apta a ensejar a fixação da competência da Justiça 

Federal para tramitação e julgamento do feito" Discordância do Juízo Federal, sob o 

fundamento de que "O Tribunal Pleno do STF, no julgamento do RE 398.041/PA, teve 

a oportunidade de analisar a questão da competência para processar e julgar o crime de 

redução à condição análoga a de escravo, firmando o entendimento, até hoje seguido, 

pela competência da Justiça Federal" Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 

c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Entendimento do STF de que compete à Justiça 

Federal processar e julgar os autores do delito previsto no art. 149 do Código Penal, haja 

vista a violação aos direitos humanos e à organização do trabalho (RE 398.041/PA; RE 

480.138, RE 508.717, e RE 541.627). De acordo com o STJ: "Nos termos da 

jurisprudência firmada nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça 

Federal processar e julgar o crime de redução a condição análoga à de escravo, pois a 

conduta ilícita de suprimir dos trabalhadores direitos trabalhistas constitucionalmente 

conferidos viola o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como todo o sistema 

de organização do trabalho e as instituições e órgãos que o protegem" (CC 132.884/GO, 

Rel. Ministra Marilza Maynard " Desembargadora convocada do TJ/SE ", Terceira 

Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 10/06/2014). Atribuição do MPF para o feito. 
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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 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

150. Processo: JF/MG-0002392-

62.2017.4.01.3811-INQ 

Voto: 5384/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 

nº 8.069/90. Suposta divulgação de imagens contendo pornografia infantil por meio da 

internet. Promoção de arquivamento sob o fundamento de que o laudo pericial "não foi 

capaz de comprovar a existência de arquivos com conteúdo pedófilo no computador 

examinado, nem tampouco o compartilhamento de arquivos dessa natureza" 

Discordância do Juiz 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 "Em relação ao delito previsto no 

art. 241-A da Lei 8.069/90 foram encontrados indícios (resposta ao quesito 3 " fls. 99) 

de eventual compartilhamento, transmissão ou recebimento de conteúdos de pornografia 

infantil. (") Foram encontrados em mídia local, todavia, vinte e nove (29) arquivos com 

o indicativo R (recebidos) e vinte (20) com o indicativo T (transmitidos), com nomes em 

inglês, relacionados a possível conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Além disso, no 

disco de fls. 104, os vestígios foram selecionados e classificados de forma automática, 

sem visualização por parte do perito (fls. 99)" Arquivamento prematuro. Necessidade de 

se proceder a uma apuração mais aprofundada dos fatos. Designação de outro membro 

do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

151. Processo: JF/PR/CAS-5000965-

11.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 5351/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (CP, 

art. 334). Informações da Receita Federal do Brasil dando conta de que todos os tributos 

iludidos pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional, por parte do ora 

investigado, somam R$ 7.427,69. 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, a maioria, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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152. Processo: JF/PR/CAS-5006008-

26.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 5348/2019 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 A.M.O.; L.O.B. e R.R.P., assim como o delito de contrabando de 160 maços 

de cigarro (CP, art. 334-A). Tributos iludidos no importe de R$ 6.333,94. Não há registro 

de outro procedimento administrativo contra R.R.P.. Constam outros procedimentos 

administrativos instaurados em desfavor dos dois outros investigados nos últimos cinco 

anos, cujos tributos somam R$ 593,46 (A.M.O.) e R$ 12.535,97 (L.O.B.). Promoção de 

arquivamento dos crimes de contrabando e descaminho fundada no princípio da 

insignificância. Discordância do Juízo Federal apenas quanto ao arquivamento do crime de 

descaminho praticado por A.M.O. e L.O.B., 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, a maioria, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

153. Processo: JF/PR/CAS-5007843-

49.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 

- Eletrônico  

Voto: 5383/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CASCAVEL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de descaminho (CP, art. 

334). Tributos iludidos no importe de R$ 11.786,40. Consta outro procedimento 

administrativo instaurado em desfavor do investigado nos últimos cinco anos, cujos 

tributos somam R$ 900,00. 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. 1) 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). 2) 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, a maioria, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

154. Processo: JF/PR/GUAI-5001410-

90.2019.4.04.7017-SEM_SIGLA - 

Eletrônico  

Voto: 5349/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (CP, 

art. 334). Tributos iludidos no importe de R$ 2.355,99. Consta outro procedimento 

administrativo instaurado em desfavor da investigada nos últimos cinco anos, cujos tributos 

somam R$ 8.934,75. 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, a maioria, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencido o Dr. Juliano Baiocchi 

Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

155. Processo: JFRS/BAG-5002620-

31.2018.4.04.7109-INQ - 

Eletrônico  

Voto: 4968/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL - 

SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE BAGÉ  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para averiguar possível crime de xenofobia contra nordestinos 

" especificamente, o delito disposto no art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989 ", praticado após o 

primeiro turno das eleições de 2018, por cinco indivíduos que teriam veiculado, em suas 

redes sociais, mensagens de discriminação contra nordestinos, tais como: "depois os 

nordestinos não sabem pq as piadas sobre seu povo"; "vão vender rede lá pro Lula, na 

cadeia...."; "depois vem tudo para o sul vender redes e capas p carro"; "depois não sabem 

porque não chove para eles"; "esses cabeça chata tem mais medo de perder o bolsa família 

do que vontade de arrumar um emprego" Promoção de arquivamento. Discordância do 

Juízo Federal, sob o argumento de que "as informações constantes nos autos indicam que 

os investigados, de fato, foram os autores dos textos e responsáveis por sua publicação em 

rede social. O conteúdo dos textos é ofensivo e discriminatório e indicia o cometimento do 

fato descrito na norma incriminadora. Assim, a princípio, existem elementos de autoria e 

materialidade" Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Embora as 

publicações em questão possam provocar dissabor e indignação, não se mostram suficiente 

para atrair a tutela penal e restringir o direito fundamental à liberdade de expressão. As 

limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas, nas quais 

essas restrições sejam imprescindíveis para garantir a proteção de um outro direito 

fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não 

verificado no caso. Livre exercício da liberdade de expressão por parte dos investigados, 

garantia essencial ao aperfeiçoamento das instituições. Não verificação da prática de crime 

no caso concreto. Precedente da 2ª CCR: Notícia de Fato nº 1.25.015.000131/2018-31, 

730ª Sessão Ordinária, de 26/11/2018. Falta de justa causa para a persecução penal. 

Homologação do arquivamento.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

156. Processo: TRE-AL-INQ-00606/2016 Voto: 5381/2019 Origem: GABPRE/PRAL - 

RAQUEL TEIXEIRA 

MACIEL RODRIGUES  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Comunicação de seis fatos que configuram, em tese, crime de 

corrupção eleitoral, previsto no art. 299 da Lei nº 4.737/65. Notícia de que teriam 

ocorrido compras de votos em Olho d'Água das Flores/AL em favor de um candidato 

ao cargo de prefeito nas eleições de 2016. Condutas que teriam sido praticadas por 
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várias pessoas. Promoção de arquivamento com base na ausência de indícios de autoria 

no que se refere a um dos fatos ilícitos relatados, uma vez que não foi possível 

"determinar a titularidade da voz na gravação ora inserida no presente processo" 

Discordância do Juiz Eleitoral da 11ª Zona Eleitoral de Alagoas, 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 

o presente inquérito não pode ser arquivado antes de serem concluídas as investigações 

em relação aos outros fatos que foram objeto da manifestação que deu ensejo a sua 

instauração. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do MPF para 

prosseguir nas investigações.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

157. Processo: TRE-SP-INQ-0000821-

76.2016.6.26.0174 

Voto: 5382/2019 Origem: GABPRR38-PBPN - 

PEDRO BARBOSA 

PEREIRA NETO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime descrito no art. 348 ou 350 do Código 

Eleitoral. Eventual fraude à lisura das eleições municipais de 2016. Relato de que dois 

candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de São Bernardo do Campo/SP teriam 

desistido de suas candidaturas por meio de um adendo em ata de convenção partidária 

com data falsa, uma vez que já teria ultrapassado o prazo legal para tanto. Promoção de 

arquivamento sob o fundamento de que não foi possível concluir pela irregularidade do 

adendo. Discordância do Juiz Eleitoral da 174ª Zona Eleitoral de São Paulo, 

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. Conforme ressaltado pelo 

magistrado às fls. 476/477, "há ainda uma série de questões a serem elucidadas antes do 

deslinde do caso, a saber: (a) esclarecimento acerca da presença do filho do investigado 

na Convenção Partidária e se seria ele (") indicado a fl. 117; (b) oitiva de ("), autor da 

postagem de fls. 117/118; (c) oitiva do jornalista ("), autor da reportagem transcrita na 

sentença de registro (fls. 264/265) e de fls. 121/122; (d) busca de informações sobre o 

motivo do 'adendo' não ter sido assinado pelos presentes, já que houve declarações 

confirmando a desistência na própria convenção e o horário de encerramento; (e) 

acolhimento das sugestões contidas no laudo apresentado, especialmente ao final do 

item 2 (fl. 460); (f) busca de informações sobre as pessoas que efetivamente redigiram 

a ata, incluindo o 'adendo'." Possibilidade de realização de outras diligências 

investigatórias. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério 

Público Federal para prosseguir nas investigações.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

158. Processo: 1.23.000.000183/2019-21 - Eletrônico  Voto: 5386/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra a 

noticiante que tomou conhecimento da utilização indevida, com conteúdo injurioso, de sua 

imagem em diversos grupos de WhatsApp e perfis de compartilhamento no Facebook e 

Instagram. Possível prática do crime descrito no art. 88, § 2º, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência), consistente em "Praticar, induzir ou incitar a discriminação de 

pessoa em razão de sua deficiência" Consta dos autos que foi veiculada uma foto da noticiante 

ao lado de um ator, com os seguintes comentários: "Quem perdoa eh Deus! Fds muito louco"; 

"Quem perdoa é Deus, quem dispensa é exercito, quem libera o corpo é #IML, o importante 

são os 3 pontos fora de #casa! #Final de semana muito louco!!"; "Esse rolê foi pro top 5... 

desculpa qualquer coisa!". O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, 

aduzindo que os textos postados não configuram prática, induzimento ou incitação à 

discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que as expressões "Quem perdoa é Deus, quem 

dispensa é exercito, quem libera o corpo é #IML, o importante são os 3 pontos fora de #casa!" 

tiveram claro intuito discriminatório em relação às pessoas portadoras de deficiência, porquanto 

tais comentários menosprezam " implicitamente, mas de forma inequívoca " a vítima em razão 

de sua condição física, extrapolando o direito de liberdade de expressão. Designação de outro 
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membro do MPF para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo 

tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do 

CNMP.  
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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

159. Processo: 1.33.000.000383/2019-38 - Eletrônico  Voto: 5385/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE RIO DO 

SUL-SC  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE EM SISTEMA DE COTAS. POSSÍVEIS 

AFIRMAÇÕES FALSAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. CONDUTA 

TÍPICA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO. 1. Notícia de Fato. 

Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível fraude 

relacionada aos critérios de cotas raciais. De acordo com o noticiante, determinada candidata 

teria sido aprovada em primeiro lugar no curso de Direito da Universidade Federal de Santa 

Catarina " UFSC por meio das vagas reservadas aos grupos de PPI (Pretos, Pardos e Indígenas). 

Todavia, fotos postadas no Facebook indicariam que ela supostamente não possui fenótipo que 

possa caracterizá-la como beneficiária das cotas. 2. Promoção de arquivamento com base na 

atipicidade. O Procurador da República oficiante afirmou, ainda, que, "diante das 

peculiaridades da situação, revela-se inviável uma demonstração cabal de que a estudante 

inseriu dolosamente uma informação inverídica quanto a sua condição étnica" 3. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 4. A mentira deliberada (uma insinceridade) pode 

configurar o crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) se e quando a expressão da opinião, 

dissociada da realidade, produzir efeitos jurídicos. Falsa é, tanto a inverdade sobre fato, quanto 

a insinceridade de uma afirmativa, desde que sejam, como é o caso, juridicamente relevantes. 

5. O critério da autodeclaração, embora seja um instrumento útil e eficaz para o sistema de 

cotas, pode ser utilizado para a prática de ilícito penal. Assim, é necessário mecanismos de 

reprimenda a eventuais fraudes. O direito não pode ser aplicado com abstração da realidade. A 

dificuldade no acesso a certos cursos universitários torna atrativa a fraude no processo de 

ingresso. 6. Identidades são construções sociais nas quais a percepção do próprio sujeito é de 

muito maior valia do que ambiguidades que resultam da análise de ascendência ou fenótipo. 

Contudo, a pessoa, tomada no sentido de indivíduo que interage socialmente, adquire 

consciência de si e tem a sua identidade formada no meio social, na tensão do "eu" em convívio 

como os "outros", sejam ou não seus "semelhantes", e, nesta construção, a forma como os 

demais veem e identificam a pessoa não pode ser desprezada. 7. A legitimidade do sistema de 

cotas para acesso às universidades públicas (Lei nº12.711/12) como política afirmativa, 

reconhecida pelo STF no exame da ADPF 186, não torna atípica a declaração falsa. Ações 

afirmativas servem para promover diversidade e combater assimetrias socioeconômicas 

resultantes da escravidão no passado e do racismo institucional no presente; servem ao objetivo 

de combater preconceitos proporcionando igualar oportunidades. Legitima-se na medida em 

que contribui para minimizar os efeitos da discriminação e do racismo, que, porém, não 

constituem barreiras para quem tudo indicar nunca ter sido identificado com qualquer dos 

grupos vulneráveis favorecido. 8. Alguém que não sofreu discriminação usurpar 

maliciosamente oportunidades de quem sofreu é perverso. Interpretar o direito conduzindo à 

conclusão de que não se pode sancionar a autodeclaração maliciosa é errado. Na esfera penal, 

antes de promover o arquivamento, é necessária a realização de diligências a fim de verificar 

se o estudante prestou informações sabidamente falsas, analisadas dentro de um senso crítico 

comum. 9. Arquivamento prematuro. Da análise dos fatos, verifica-se que nenhuma diligência 

foi realizada a fim de verificar se a estudante prestou informações sabidamente falsas, 

analisadas dentro de um senso crítico comum. 10. Designação de outro membro do MPF para 

dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução 

nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  
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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

160. Processo: DPF/MT-00164/2018-INQ Voto: 5373/2019 Origem: GABPR7-CAGAF - 

CARLOS AUGUSTO 

GUARILHA DE AQUINO 

FILHO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de furto (CP, art. 155) contra agência 

dos Correios. Subtração de R$ 45.227,78, integralmente pertencente ao Banco do Brasil. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Furto praticado em face de agência 

de banco postal. Responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais perdas, danos, 

roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pela empresa pública federal, não restando 

configurado, no caso, real e expressivo prejuízo aos Correios. Danos ao serviço postal não 

evidenciados. Nesse sentido, precedente desta 2ª CCR: DPF/CAX-00033/2018-INQ, 733ª 

Sessão de Revisão, de 28/01/2019, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

161. Processo: 1.16.000.000989/2019-54 - Eletrônico  Voto: 5374/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de estelionato (CP, art. 171) ou contra a economia 

popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX) por parte de representante de pessoa jurídica privada. 

Narra o noticiante que acessou um site que prometia rendimentos diários de valores investidos. 

No entanto, relata que, após investir R$ 1.913,00, não recebeu qualquer quantia de volta. Assim, 

percebendo que se tratava de suposto esquema de pirâmide financeira, apresentou a presente 

notícia-crime perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. 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 de atribuições 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

162. Processo: 1.18.000.001926/2019-41 - Eletrônico  Voto: 5362/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA  
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. Narra a noticiante ter sido vítima de suposto delito de estelionato (CP, art. 171), eis 

que, em 26/04/1996, teria adquirido um lote junto a determinada imobiliária, mas em fevereiro 

de 2019, após pagar o ITU, se deparou com o registro do lote no nome de uma empresa privada. 

Ao entrar em contato com a prefeitura de Aragoiânia/GO, foi informada que após a morte do 

antigo dono da imobiliária, seus filhos revenderam todos os imóveis não registrados para a atual 

empresa proprietária do lote. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). 

Possível crime praticado em prejuízo de particular. Ausência de lesão direta a bem, serviço ou 

interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 

declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

163. Processo: 1.19.000.001737/2019-31 - Eletrônico  Voto: 5198/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

MARANHAO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar o crime de roubo (CP, art. 157) contra agência dos Correios. 

O valor total dos prejuízos foi de R$ 23.698,82, do qual apenas o valor de R$ 19,58 pertencia 

aos Correios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Roubo praticado em face 
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de agência de banco postal. Responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais perdas, danos, 

roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pela empresa pública federal, não restando 

configurado, no caso, real e expressivo prejuízo aos Correios. Danos ao serviço postal não 

evidenciados. Nesse sentido, precedente desta 2ª CCR: DPF/CAX-00033/2018-INQ, 733ª 

Sessão de Revisão, de 28/01/2019, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

164. Processo: 1.20.000.000896/2019-05 - Eletrônico  Voto: 5361/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime previsto no art. 273 do CP. Durante o 

cumprimento de uma medida de busca e apreensão foram encontrados (de forma incidental e 

sem vinculação com o mandado de busca) três frascos contendo substâncias que pareciam ser 

anabolizantes, sendo que, após a realização de perícia, foi constatado que um dos frascos 

continha substância sujeita a controle especial cuja importação é vedada. O detentor do produto 

declarou à Polícia tê-lo adquirido, há cerca de 02 anos, quando praticava fisiculturismo, de um 

desconhecido em Cuiabá/MT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). 

Caso em que não há qualquer elemento que indique a transnacionalidade da conduta. O fato de 

o produto não ter registro (ou ser sujeito a controle especial) na ANVISA, órgão responsável 

pela respectiva fiscalização, não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça 

Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. Conduta delituosa que não atinge, 

de forma direta, bens, serviços ou interesses da União. Precedente desta 2ª CCR: Inquérito 

Policial " PRM/SJR-3409.2017.000204-3-INQ, 746ª Sessão Ordinária, de 08/07/2019. 

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

165. Processo: 1.25.000.003513/2019-66 - Eletrônico  Voto: 5359/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Relato de que o ora noticiado apresentou certidão de nascimento falsa e 

comprovante falso de situação cadastral do CPF perante o Instituto de Identificação do Paraná 

(IIPR " órgão estadual). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). 

Apresentação de documentos falsos perante órgão estadual. Pertinência 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" Carência de elementos de informação capazes de justificar a 

atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao 

Ministério Público Estadual.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

166. Processo: 1.29.000.003268/2018-67 - Eletrônico  Voto: 5360/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
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. Narra o noticiante possível ocorrência de crime contra a economia popular, decorrente 

da alienação de uma empresa de telecomunicações pertencente ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul por determinada empresa privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 " 2ª CCR). Caso em que há apenas pessoas privadas e o Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul como envolvidos. 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 lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência 
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

167. Processo: 1.29.011.000332/2019-18 - Eletrônico  Voto: 5199/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

URUGUAIANA-RS  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima, comunicando que duas mulheres 

seriam responsáveis pela guarda e distribuição de entorpecentes em um bairro na cidade de 

Uruguaiana/RS, bem como estariam aliciando menores de idade, entre 13 e 17 anos, a se 

prostituírem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Ausência de indícios de 

transnacionalidade. Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em 

prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de 

elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 

persecução 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

168. Processo: 1.34.001.006161/2019-81 - Eletrônico  Voto: 5363/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
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. Relata a noticiante possível abuso de autoridade praticado, em tese, por determinada 

Promotora do Patrimônio Público e Social, no âmbito de um processo administrativo 

disciplinar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Caso em que não 

se verifica lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de 

elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 

persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação de Arquivamento 

169. Processo: DPF/PHB/PI-00008/2019-INQ Voto: 5375/2019 Origem: GABPRM1-SLR - 

SAULO LINHARES DA 

ROCHA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 330 do CP. Investigado teria descumprido 

ordem judicial, no sentido de indicar a localização exata de bem penhorado. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada ao crime é de 6 (seis) 

meses de detenção. Informações de que o fato ocorreu no dia 16/12/2016 e que o 

investigado possui 79 anos. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, VI, c/c art. 115). 

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

170. Processo: DPF/SGO-00246/2018-INQ Voto: 5377/2019 Origem: GABPRM1-AMSJ - 

ANTONIO MARCOS DA 

SILVA DE JESUS  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes descritos nos arts. 171, § 3º, 299 e 304 do 

CP. Notícia de que o investigado teria apresentado documento particular falso para 

obtenção de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Meio supostamente fraudulento (declaração de exercício de atividade rural 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 
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

171. Processo: JF/PE-0811194-

50.2019.4.05.8300-INQ 

Voto: 5378/2019 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 

SOARES CARNEIRO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, 

§ 3º, do CP. Suposta realização indevida de saques de proventos pagos pelo STF após 

falecimento de pensionista, no período de 12/2017 a 04/2018, causando prejuízo no 

importe de R$ 13.850,75. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia 

de parcelamento do valor sacado indevidamente. Expedição de ofício ao órgão 

competente para que informe em caso de eventual inadimplemento. Ausência, no 

momento, de necessidade e utilidade de aplicação da sanção penal. Incidência da 

Orientação nº 30 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

172. Processo: JF-RN-0000908-

42.2016.4.05.8400-IPL 

Voto: 5388/2019 Origem: GABPR11-KMA - 

KLEBER MARTINS DE 

ARAUJO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crimes contra a ordem tributária e de lavagem de 

capitais por parte de determinadas pessoas físicas, em razão de movimentações 

financeiras atípicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora 

realizadas diversas diligências, não há elementos mínimos de prova capazes de 

justificar a continuidade da persecução penal. Fatos comunicados à Receita Federal. 

Inexistência de crédito tributário constituído. Incidência da Súmula Vinculante nº 24. 

Incidência da Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR: "A antiguidade do fato investigado, o 

esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência 

de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso 

concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 

18 do CPP" 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza 

Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

173. Processo: 1.00.000.018338/2019-81 - Eletrônico  Voto: 5357/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento autuado a partir de representação encaminhada por particular, sustentando crime 

de quebra de sigilo fiscal, em razão de o ex-companheiro da representante ter utilizado 

declaração de imposto de renda dela em uma ação judicial. Promoção de arquivamento, sob o 

fundamento de que "o crime do art. 10 da LC 105/01 não é imputável se não há quebra de sigilo 

irregular por parte de servidor público. Terceiro que utiliza em processo de família declaração 

impressa pelo próprio contribuinte não pratica o crime por não ter o dever de sigilo do órgão 

fiscal, restando a conduta atípica" Recurso contra a decisão de arquivamento por parte da 

noticiante. Argumento de que a declaração em questão não foi impressa pela contribuinte, mas 

sim "que foi impressa diretamente por solicitação do Sr. Z (...)", o ora representado. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Evidências de que o acesso ao documento em 

questão decorreu do próprio relacionamento de união estável entre as partes, não se 

vislumbrando qualquer indício de conduta irregular de eventual servidor da Receita Federal. 

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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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174. Processo: 1.11.001.000465/2019-30 - Eletrônico  Voto: 5311/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades envolvendo recursos públicos provenientes de 

financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

concedido por intermédio do Banco do Nordeste. Consta dos autos que o banco liberou recursos 

financeiros (R$ 5.930,99) para determinada empresa em 11/07/2005, no intuito de que esta 

promovesse a entrega de produtos/insumos relacionados à apicultura aos tomadores do 

empréstimo, no prazo de vinte dias. Todavia, a referida empresa não teria fornecido os materiais 

em questão. 1) Possível crime descrito no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada ao crime é de 6 (seis) anos de reclusão. 

Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III), uma vez que já transcorreram mais de 12 

(doze) anos desde a data dos fatos. Homologação do arquivamento. 2) Promoção de 

arquivamento também em relação à suposta prática do crime previsto no art. 312 do CP. Quanto 

a este delito, como se trata de matéria de atribuição da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

(Combate à Corrupção e Atos de Improbidade Administrativa), remetam-se os autos àquele 

Colegiado, em observância à Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014.  
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho 

e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

175. Processo: 1.15.000.001054/2019-22 - Eletrônico  Voto: 5352/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Corregedoria de Presídios 

e Penas Alternativas do MP/CE, comunicando que, após o recebimento de um ofício do INSS, 

contendo a relação de 1.337 presos que recebem auxílio-reclusão em Fortaleza e proximidades, 

foi constatado, em análise preliminar, feita por aquela promotoria de justiça que, de 100 

beneficiários pesquisados, 15 deles estão em regime aberto ou em prisão domiciliar com 

trabalho externo, com alguns registros inclusive sem que as informações processuais 

constassem nos sistemas SISPEN ou e-SAJ, evidenciando suposta ocorrência de fraude. 

Possível crime de estelionato previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inc. IV). Dados apresentados que são insuficientes à inferência da materialidade de qualquer 

delito que porventura tenha se caracterizado, já que a apuração de 15 casos dentre apenas 100 

escolhidos, feita de forma aleatória pelo MP/CE, apenas retrataram situações que não 

necessariamente refletem a prática de crime, já que podem se confundir com falha 

administrativa do próprio INSS em não ter atualizado a situação do preso nos seus registros. 

Situação que deve ser objeto de apuração e atualização pelo INSS, a quem compete a 

verificação da regularidade dos benefícios concedidos a seu encargo. Ofício que deverá ser 

expedido ao INSS, pelo Procurador oficiante (conforme consta na promoção de arquivamento), 

solicitando que aquela autarquia proceda à atualização da situação carcerária de cada 

instituidor, encaminhando ao MPF, a posteriori, e se for o caso, a relação das situações que 

eventualmente tenham sido identificadas como irregulares. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

176. Processo: 1.19.001.000142/2019-58 - Eletrônico  Voto: 5355/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do recebimento de expedientes da Caixa Econômica Federal 

" CEF, os quais dão conta de saques fraudulentos de mensalidades de benefícios do INSS de 

11 (onze) segurados, todos com domicílio bancário na cidade de Imperatriz/MA. A CEF apurou 

que os referidos saques fraudulentos ocorreram entre os dias 27/11/2018 e 03/12/2018, em 

terminais de autoatendimento de determinada agência sediada em Fortaleza/CE, tendo 



DMPF-e Nº 189/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 Publicação: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 72 

 

 

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. 

 

informado também que, em relação aos dias do saque, não há registro de imagens do local do 

crime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos 

aptos a apontar a autoria delitiva, uma vez que a CEF não apresentou nenhuma testemunha do 

fato, constando ainda que não há registro visual dos terminais de autoatendimento onde os 

saques fraudulentos foram efetuados. Caso em que não se vislumbra linha investigativa 

potencialmente idônea. Homologação do arquivamento, sem prejuízo no 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

177. Processo: 1.23.000.000111/2019-84 - Eletrônico  Voto: 5354/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício encaminhado pela 

Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, informando o recebimento de representação 

sobre possível ocorrência do crime de redução à condição análoga à escravidão em uma fazenda 

no município de Peixe-Boi/PA. A representação foi anônima e informava que os responsáveis 

pela fazenda eram violentos, portavam armas e mantinham trabalhadores sem carteira assinada, 

com cobrança de luz e água e sem dia de folga. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inc. IV). Trata-se, no caso, de representação anônima, sem qualquer comprovação documental, 

indicação de possíveis testemunhas ou detalhamento da situação. Diligências policiais 

realizadas no local indicado não encontraram qualquer indício da existência de relações de 

trabalho análogo à escravidão. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

178. Processo: 1.25.000.003304/2019-12 - Eletrônico  Voto: 5200/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o 

noticiante possi"vel falsificac"a"o/modificac"a"o de laudo do INSS sobre sua capacidade 

laborativa. Promoção de arquivamento com base na ausência de materialidade delitiva. 

Interposição de recurso pelo noticiante. Manutenção do arquivamento pelo mesmo fundamento. 

Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, o que 

houve no caso foi uma mudança de entendimento entre o perito do INSS que elaborou o laudo 

em 10.07.2015, no qual atestou a existência de incapacidade laborativa, e o perito que elaborou 

novo exame no dia 24.07.2019, que atestou pela inexistência de incapacidade laborativa. 

Descontentamento do interessado que deve ser levado para a esfera cível. Até o momento, não 

há elementos capazes de justificar a continuidade da persecução penal. Materialidade delitiva 

não evidenciada. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

179. Processo: 1.26.000.002292/2019-71 - Eletrônico  Voto: 5358/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco, informando suposto crime de apropriação indébita 

previdenciária praticado por determinada empresa de terceirização de mão de obra. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso que guarda relação com o fato objeto dos 

procedimentos nºs 1.26.000.001980/2015-91; 1.26.000.002749/2017-86; 

1.26.000.000099/2018-15 e 1.26.000.000940/2018-74 " todos esses já arquivados por ausência 

de justa causa. Falta de constituição definitiva do crédito tributário. Representação Fiscal para 

Fins Penais a ser oportunamente encaminhada ao Ministério Público Federal em caso de 

constatação de ilícito penal. Súmula Vinculante nº 24 do STF. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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180. Processo: 1.29.000.002811/2019-90 - Eletrônico  Voto: 5356/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício em que a 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 

encaminha cópia de sentença relativa a determinada ação trabalhista, para apuração de suposta 

sonegação de imposto de renda por parte da reclamante, fato que configura, em tese, crime 

contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC 

n° 75/93, art. 62, IV). Caso em que não se verifica a existência de crédito tributário 

definitivamente constituído. Consta dos autos informação de que já foi feita a comunicação do 

fato em apreço à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão responsável pelo lançamento 

definitivo do crédito tributário e que tem por dever de ofício comunicar o Ministério Público 

Federal na eventualidade de constituição do crédito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. 

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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

181. Processo: 1.32.000.000669/2019-51 - Eletrônico  Voto: 5312/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto furto de telefone celular, no dia 10/06/2019, no interior do 7º Batalhão 

de Engenharia de Combate, em Roraima. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Após a edição da Lei nº 13.491/2017, consideram-se crimes militares os previstos no Código 

Penal Militar e na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou 

assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado (CPM, art. 9º, inciso II, alínea 

"a"). No caso, o delito foi supostamente praticado por militares, contra outro militar, em lugar 

sujeito à administração militar. Competência da Justiça Militar. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a legitimidade do Ministério Público Federal para persecução 

penal. Nesse sentido, precedente desta 2ª CCR: 1.30.001.000803/2019-88, Sessão nº 742, de 

27/05/2019, unânime. Informação de que já houve determinação de remessa do caso ao 

Ministério Público Militar e ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em 

Boa Vista/RR, para as providências cabíveis. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

182. Processo: 1.34.001.006353/2019-98 - Eletrônico  Voto: 5380/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de frustração de direito 

assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203) por parte de representantes de pessoa jurídica 

privada, parte reclamada nos autos de reclamação trabalhista, e dos crimes de patrocínio infiel 

ou simultâneo (CP, art. 355) por parte de um advogado, haja vista que o ajuizamento da referida 

ação trabalhista teria correspondido a ato simulado, com intuito de obter homologação judicial 

de acordo preexistente à propositura da referida demanda. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Tentativa das partes em homologar rescisão contratual não restou acolhida. 

Ação trabalhista que foi extinta sem resolução do mérito. Ausência de elementos suficientes de 

prova capazes de justificar a continuidade da persecução penal. 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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

183. Processo: 1.34.021.000018/2019-48 Voto: 5387/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JUNDIAI-SP  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática de crime contra a ordem tributária por 

parte de representantes de pessoas jurídicas privadas. Relato de que, diferentemente da praxe 

administrativa/comercial em que os grupos empresariais são constituídos por uma matriz e 

diversas filiais, no grupo ora em análise cada uma das lojas é constituída como uma empresa 

autônoma, possuindo ato constitutivo e CNPJ distintos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). No caso, não houve apresentação de informações falsas ao Fisco. Assiste razão ao 

membro do MPF oficiante ao alegar que "Se porventura o Fisco resolveu utilizar-se da 

prerrogativa prevista no § único do art. 116 do CTN, de desconsiderar esses negócios jurídicos 

e considerar o grupo econômico como um todo para fins de tributação, não é o caso, a nosso 

sentir, de essa questão sofrer enfrentamento criminal, face a não subsunção da conduta a 

nenhum dos crimes tributários atualmente previstos em lei" Ausência de materialidade delitiva. 

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. 

Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

184. Processo: 1.35.000.000297/2019-51 - Eletrônico  Voto: 5379/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA FRAUDE EM SISTEMA DE COTAS. POSSÍVEIS 

AFIRMAÇÕES FALSAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. CONDUTA 

TÍPICA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE QUE A CONDIÇÃO PSÍQUICA DA 

INVESTIGADA ERA SUFICIENTE PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de 

Fato. Manifestação apresentada de forma sigilosa perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Suposta prática do crime descrito no art. 299 do CP. Relato de que determinada pessoa teria prestado 

informações falsas para ingressar na Universidade Federal de Sergipe " UFS por meio do sistema 

de cotas. 2. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 3. Quanto à suposta declaração 

falsa da investigada no que diz respeito a sua identificação étnico-racial, o membro do MPF oficiante 

entendeu que tal conduta é atípica, ante a impossibilidade de comprovar a falsidade, tendo em vista 

que a UFS adota o critério da autodeclaração. Expediente que não deve ser arquivado por esse 

fundamento. 4. A mentira deliberada (uma insinceridade) pode configurar o crime de falsidade 

ideológica (CP, art. 299) se e quando a expressão da opinião, dissociada da realidade, produzir 

efeitos jurídicos. Falsa é, tanto a inverdade sobre fato, quanto a insinceridade de uma afirmativa, 

desde que sejam, como é o caso, juridicamente relevantes. 5. O critério da autodeclaração, embora 

seja um instrumento útil e eficaz para o sistema de cotas, pode ser utilizado para a prática de ilícito 

penal. Assim, é necessário mecanismos de reprimenda a eventuais fraudes. O direito não pode ser 

aplicado com abstração da realidade. A dificuldade no acesso a certos cursos universitários torna 

atrativa a fraude no processo de ingresso. 6. Identidades são construções sociais nas quais a 

percepção do próprio sujeito é de muito maior valia do que ambiguidades que resultam da análise 

de ascendência ou fenótipo. Contudo, a pessoa, tomada no sentido de indivíduo que interage 

socialmente, adquire consciência de si e tem a sua identidade formada no meio social, na tensão do 

"eu" em convívio como os "outros", sejam ou não seus "semelhantes", e, nesta construção, a forma 

como os demais veem e identificam a pessoa não pode ser desprezada. 7. A legitimidade do sistema 

de cotas para acesso às universidades públicas (Lei nº12.711/12) como política afirmativa, 

reconhecida pelo STF no exame da ADPF 186, não torna atípica a declaração falsa. Ações 

afirmativas servem para promover diversidade e combater assimetrias socioeconômicas resultantes 

da escravidão no passado e do racismo institucional no presente; servem ao objetivo de combater 

preconceitos proporcionando igualar oportunidades. Legitima-se na medida em que contribui para 

minimizar os efeitos da discriminação e do racismo, que, porém, não constituem barreiras para quem 

tudo indicar nunca ter sido identificado com qualquer dos grupos vulneráveis favorecido. 8. Alguém 

que não sofreu discriminação usurpar maliciosamente oportunidades de quem sofreu é perverso. 

Interpretar o direito conduzindo à conclusão de que não se pode sancionar a autodeclaração 

maliciosa é errado. Na esfera penal, antes de promover o arquivamento, é necessária a realização de 

diligências a fim de verificar se o estudante prestou informações sabidamente falsas, analisadas 

dentro de um senso crítico comum. 9. Todavia, a investigada também declarou que é portadora de 

deficiência para ingresso na referida Universidade por meio das cotas. Nesse ponto, nada há que 

possa ser investigado, tendo em vista que, no processo nº 0801235-71.2018.4.05.8500, restou 

demonstrado que ela, de fato, possui as patologias alegadas, bem como houve o reconhecimento 

judicial que sua condição psíquica era suficiente para concorrer às vagas destinadas aos portadores 

de deficiência, havendo determinação judicial para proceder sua matrícula. 10. Homologação do 

arquivamento, em razão da existência de decisão judicial reconhecendo que a patologia da 

investigada era suficiente para permitir concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência.  
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. Juliano 

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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185. Processo: 1.35.000.001072/2019-11 - Eletrônico  Voto: 5353/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente encaminhado pela 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE. 

Nos autos de uma ação previdenciária, constatou o Juízo Federal a existência de indicativos de que 

a parte autora teria ajuizado ação trabalhista com o intuito, único e exclusivo, de produzir elementos 

para viabilizar o recebimento posterior de benefício previdenciário de pensão por morte. Possível 

crime de estelionato no âmbito da Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, inc. IV). Observação do Procurador da República oficiante de que "a ação trabalhista foi ajuizada 

no ano de 2009, enquanto o processo no qual foi pleiteado o benefício previdenciário teve início 

apenas no corrente ano, ou seja, mais de 10 (dez) anos depois. O transcurso de lapso temporal tão 

extenso, fragiliza a hipótese de que a representante tenha ingressado com a ação trabalhista com o 

único e exclusivo intuito de fazer prova para posteriormente receber um benefício previdenciário, 

não se afigurando razoável cogitar que ela tenha aguardado intervalo tão extenso para tanto" 

Entendimento de que eventual comportamento processual inadequado deve ser sancionado pelas 

regras processuais que disciplinam a atuação das partes segundo a boa-fé, e não pelo direito penal. 

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. Juliano 

Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 

ORIGEM JUDICIAL 

NÃO PADRÃO 

186. Processo: JF/CE-0807828-

55.2018.4.05.8100-PIC-MP - 

Eletrônico  

Voto: 4871/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 

ESTADO DO CEARÁ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. MPF: DECLÍNIO. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. INFORMAÇÕES FORTUITAMENTE 

COLETADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EFETUADA NO BOJO DA 

OPERAÇÃO CARDUME. INVESTIGADOS POSSUEM LIGAÇÃO COM OS RÉUS 

DA OPERAÇÃO LAÇOS DE FAMÍLIA. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. 

Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática dos delitos previstos no art. 

2°, §4°, IV e V da Lei 12.850/13; arts. 33 e 35 cc. 40, I, da Lei 11.343/06 e art. 1° da Lei 

9.613/98. 2. Informações aqui investigadas foram fortuitamente coletadas nos autos da 

Operação Cardume, durante diligência de interceptação telefônica, onde verificou-se a 

existência de relações comerciais entre o membro investigado na Operação Cardume e 

os investigados na Operação Laços de Família. 3. O membro do Parquet federal 

manifestou-se pelo declínio da competência em favor da Justiça Federal no Mato Grosso 

do Sul, por entender que os aqui investigados são membros da organização criminosa 

investigada na Operação "Laços de Família". 4. O Magistrado Federal discordou da 

manifestação ministerial, reconhecendo a competência da 11ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Ceará para o processamento do feito, local onde corre a Operação Cardume. 

5. Não foi possível se verificar, por ora, indícios suficientes de que os crimes 

investigados neste apuratório possuem relação com a Operação Cardume. 6. Como bem 

ressaltado pelo membro oficiante "todos os depósitos verificados nos autos deste 

inquérito são referentes, de fato, ao pagamento, em favor de J. H. P. A. M., de remessas 

de droga, não se tratando, portanto, da quitação de dívidas com traficantes estrangeiros 

investigados na Operação Cardume" 7. Após analisar ambas Operações, chegou-se à 

conclusão que os fatos aqui relatados possuem ligação com a Operação Laços de Família, 

visto que não há menção aos investigados, com exceção de G. G. da S., na Operação 

Cardume. 8. Homologação do declínio em favor da 3ª Vara Federal de Campo 

Grande/MS.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

187. Processo: JF-GO-0009258-

78.2019.4.01.3500-INQ 

Voto: 5332/2019 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

DO ESTADO DE GOIÁS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS (LEI N° 

9.613/98, ART. 1°), PROVENIENTE DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
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ENTORPECENTES. O MPF REQUEREU JUDICIALMENTE O DECLÍNIO DE 

COMPETÊNCIA PARA A 4ª VF/TO, BEM COMO O ARQUIVAMENTO QUANTO 

AOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. DISCORDÂNCIA DO JUIZ 

FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). MANUTENÇÃO DA PRESENTE 

APURAÇÃO, POR ORA, EM GOIÁS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 

MPF PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES NA PR/GO. 1. Inquérito 

Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores (Lei n° 9.613/98, art. 1°), provenientes de tráfico internacional 

de drogas, por parte de L.D.M.. 2. O Procurador da República oficiante na PR/GO se 

manifestou pela incompetência da 11ª VF/GO, por considerar que há prevenção, 

continência e conexão processual instrutória dos fatos ora analisados com uma outra 

investigação em curso perante a 4ª VF/TO, que apura crimes de organização criminosa, 

tráfico internacional de drogas e lavagem de ativos, praticados em vários estados da 

federação, inclusive em Goiás. Promoveu, ainda, o arquivamento especificamente aos 

supostos delitos de lavagem de ativos, pois já seriam objeto de ações penais deflagradas 

em outras duas operações. 3. O Juízo Federal da 11ª VF/GO, por sua vez, afirmou sua 

competência para supervisionar a presente investigação e discordou do arquivamento 

promovido quanto aos crimes de lavagem de capitais. 4. No presente caso, o Delegado 

de Polícia Federal responsável pelas investigações em Goiânia, após oficiar a DRE/TO 

e o NO/DRE, informou que "" L.D.M. não foi investigado por tráfico de drogas e nem 

por lavagem de dinheiro na Operação F., deflagrada pela Delegacia de Repressão a 

Drogas da Polícia Federal do Tocantins, tampouco foi indiciado no respectivo 

Inquérito Policial, e tal fato rebate totalmente o motivo pelo qual seria a causa de pedir 

fática apresentada pelo MPF pelo declínio da competência dos autos para a 4ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Tocantins..." 5. Além do mais, ressaltou que os dados 

iniciais que fundamentaram a Informação Policial que deu ensejo a instauração do 

presente IPL, bem como as demais diligências, são oriundos exclusivamente de fonte 

humana (colaborador), e não foram frutos de provas obtidas na Operação F. deflagrada 

no Tocantins. Por fim, informou que conforme verificado nos dados inicialmente 

colhidos nos autos, a possível ocultação de bens e valores por parte de L.D.M. está 

ocorrendo em Goiás, o que justifica a permanência da presente investigação no referido 

Estado, inclusive por ser mais producente que a apuração seja realizada pelos órgãos 

de investigação em Goiás. 6. Com relação aos delitos de lavagem de ativos, conforme 

bem ressaltou o Juiz Federal, as condutas apuradas na ação penal indicada pelo MPF 

foram praticadas por volta do ano de 2002, sendo que a presente investigação tem por 

fundamento condutas supostamente perpetradas por L.D.M. após o seu retorno à 

liberdade, ou seja, após 08/2018. Dessa forma, não há, a princípio, elementos de 

informação suficientes para afirmar que as condutas objeto da presente investigação 

são ou já foram objeto de outras ações penais. 7. Designação de outro membro do MPF 

para prosseguir nas investigações, por ora, na PR/GO.  
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 Aráujo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

188. Processo: JF/MG-0020180-

25.2017.4.01.3800-INQ 

Voto: 5370/2019 Origem: GABPRM001-

RDOV - ROBERTO D 

OLIVEIRA VIEIRA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. POSSÍVEL 

CRIME DE USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO (LEI N° 8.176/91, ART. 2°). 

AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS. REVISÃO (LC N° 

75/93, ART. 62, VII). FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO 

DO FEITO, POR ORA, NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS 

GERAIS (SUSCITADA). 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática 

do crime previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/1991, em razão da aquisição e 

comercialização de pedras preciosas sem comprovação de origem, autorização de lavra 

mineral e guia de transporte. 2. A Procuradora da República oficiante na PR/MG (ora 

suscitada) requereu judicialmente o declínio de competência para processar e julgar o 

feito em favor da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA, por considerar ser 

este o local da consumação do delito, onde teriam sido extraídas as pedras. 3. O 

Procurador da República oficiante na PRM " Vitória da Conquista/BA (ora suscitante), 

por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por considerar que 

A.C.S. é investigado pela aquisição e comércio do minério, e não pela exploração, sendo 

portanto irrelevante para a fixação da competência o local da extração. 4. Conforme bem 
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ressaltado nos autos ".. a questão relativa à extração da matéria-prima em Vitória da 

Conquista/BA é absolutamente secundária à análise dos fatos jurídicos, nem sequer 

atravessando a conduta de obter vantagem ilícita em face da União. É possível extrair 

desse contexto que a aquisição, o comércio e o transporte das pedras preciosas ocorreram 

em Natal/RS, Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Caratinga/MG e Itália. Nesses locais o 

crime estava perfeito e acabado, sendo irrelevante a extração, que nem sequer é 

investigada neste inquérito. Tanto é assim que a autoridade policial em Belo 

Horizonte/MG concluiu por indiciar A.C.S. por usurpação de bens da União na 

modalidade 'adquirir' e 'comercializar', conduta descrita no art. 2º, § 1º, da Lei nº 

8.176/1991" 5. De fato, as declarações de A.C.S. no sentido de que adquiriu o mineral 

em forma de berílio em uma única pedra bruta (posteriormente lapidada e dividida em 

06 genas de água marinha) de garimpeiro que atua em garimpo de Vitória da 

Conquista/BA, não foram corroboradas pelas informações colhidas nos autos, até o 

presente momento. 6. Além disso, o Inquérito Policial deve tramitar no local em que a 

colheita de provas seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à persecução penal. 

7. Atribuição, por ora, da Procuradora da República em Minas Gerais (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. 

José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

189. Processo: 1.16.000.001420/2019-14 - Eletrônico  Voto: 4639/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC 

N° 75/93). SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147), PRATICADO POR MEIO DA 

INTERNET. CONFLITO CONHECIDO. ATRIBUIÇÃO DA PR/DF E PR/PR. 1. Trata-se de 

notícia de fato instaurada com o objetivo de investigar a possível prática do crime de ameaça 

(CP, art. 147), praticados através da internet, por meio da rede social facebook, contra 

servidores do IBAMA, com domicílios funcionais no Distrito Federal e em Curitiba, em razão 

do exercício das funções. 2. A Procuradora da República oficiante na PR/DF, requereu o 

declínio da competência para as Seções Judiciárias do Pará, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, 

Santa Catarina e Rio de Janeiro, com base no art. 70 do CPP, porque em se tratando de crimes 

pela internet, é de se reconhecer que a competência para tanto pertence ao local onde foram 

praticadas as condutas, ou seja, de onde partiram as mensagens questionadas. 3. A Procuradora 

da República oficiante na PR/MT, por sua vez, entendeu que o delito de ameaça consumou-se 

no momento em que as vítimas tomaram conhecimento das ameaças proferidas, ou seja, quando 

cópia de parte dos comentários postados no Facebook foram enviados para o WhatsApp dos 

servidores em seus domicílios funcionais em Brasília/DF e Curitiba/PR. Assim, suscitou o 

conflito negativo de competência. 4. Trata-se de legítimo conflito negativo de atribuições entre 

membros do MPF a ser dirimido pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 5. A 

jurisprudência fixou o entendimento que no crime de ameaça praticado por meio da rede 

mundial de computadores a atribuição é definida pelo lugar onde a vítima toma conhecimento 

da ameaça. 6. os locais onde as vítimas tomaram conhecimento das ameaças foram Brasília/DF 

e Curitiba/PR. 7. Voto pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e, no 

mérito, pelo reconhecimento da atribuição da PR/DF e PR/PR, locais da consumação dos fatos.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

190. Processo: 1.33.001.000266/2019-64 - Eletrônico  Voto: 5214/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BLUMENAU-SC  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da RFFP comunicando possível crime de descaminho (CP, art. 

334, §1º), em razão da apreensão de mercadorias estrangeiras, sem a documentação 

comprobatória da regular importação, em agência dos Correios localizada em Blumenau. 

Existência de conflito negativo de atribuições entre os Procuradores da República oficiantes na 

PRM " Blumenau/SC e na PRM " Tubarão/SC. Autos remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do 

art. 62, VII, da LC nº 75/93. O ponto controvertido já esteve em debate no Eg. Superior Tribunal 

de Justiça em diversas oportunidades. A jurisprudência é no sentido da aplicação da Súmula nº 

151 daquela Corte, fixando a competência para eventual ação penal por crime de contrabando 

ou descaminho pelo lugar da apreensão do bem, ainda que as apurações preliminares indiquem 

que o crime tenha se consumado em outro local (CC nº 119.247/SP, Terceira Seção, Min. 
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Laurita Vaz, DJe 14/05/2012). No mesmo sentido, também, é o Enunciado n° 54 desta 2ª CCR: 

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. Precedentes da 

2ª CCR/MPF: 1.30.001.000816/2019-57, 747ª Sessão de Revisão, de 12/08/2019, unânime; 

1.26.000.001003/2019-17, 740ª Sessão de Revisão, de 13/05/2019, unânime; 

1.15.000.000252/2018-98, 719ª Sessão de Revisão, de 09/07/2018, unânime. Desse modo, a 

atribuição para apuração do fato noticiado incumbe à PRM " Blumenau/SC, uma vez que a 

apreensão das mercadorias ocorreu naquela cidade. Conhecimento do presente conflito 

negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da PRM " Blumenau/SC 

(suscitante) para prosseguir nas investigações.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

191. Processo: DPF/AM-00411/2015-INQ Voto: 5327/2019 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 

VALADAO LOPES  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto delito de descaminho (art. 334, do CP), 

em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação de origem 

estrangeira, em tese, perpetrado por I. O. G., em 29/04/2013. O veículo dirigido pelo 

investigado foi abordado no Terminal de Cargas da ABSA (Tam Cargo) contendo diversas 

mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal. O indiciado se apresentou 

como representante de uma pessoa jurídica por ocasião da fiscalização e depois, quando 

ouvido em sede policial disse ser funcionário de uma outra empresa, cujo responsável 

seria seu pai. Em seu depoimento afirmou que não tinha a documentação fiscal, visto que 

era apenas responsável pelo transporte, não sabendo dizer de quem eram as mercadorias 

nem qual era o conteúdo das caixas. O genitor do investigado informou em depoimento 

que apenas transportava as mercadorias. Estimativa dos tributos iludidos de R$ 42.394,28. 

O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento alegando ausência de dolo 

por parte dos envolvidos, visto que teriam recebido as mercadorias lacradas e 

desacompanhadas de documento fiscal, não podendo supor que se tratavam de produtos 

de origem estrangeira, agindo assim em verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A análise atenta dos elementos 

trazidos aos autos denotam que o arquivamento promovido é inadequado. Não se mostra 

razoável, nesse momento, isentar de responsabilidade indivíduos que possuem como 

atividade empresarial o transporte de mercadorias retiradas em terminal de cargas sem que 

estes sejam minimamente diligentes quanto à origem das mercadorias. Não saber qual tipo 

de produto está sendo transportado, em que pese não ser crime inicialmente, não exime, 

por si só, de responsabilidade o transportador, devendo as investigações no presente caso 

serem aprofundadas de modo a se apurar a frequência desse transporte, bem como para 

identificar o remetente das mercadorias estrangeiras, tendo em vista a grande quantidade 

de itens eletrônicos apreendidos. Além disso, o local da apreensão é rota conhecida para 

importação e exportação ilegal de mercadorias. Não homologação do arquivamento. 

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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

192. Processo: 1.14.003.000098/2019-42 - Eletrônico  Voto: 4884/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INJÚRIA PRATICADA POR ADVOGADO CONTRA JUÍZA DO 

TRABALHO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, IV). RECURSO 

DA INTERESSADA. TIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO 

DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada a partir de comunicação formulada por A. 

P. R., Juíza do Trabalho, onde informa que A. P. P., advogado da reclamante, em sede de 

recurso ordinário, teria inventado que a magistrada era suspeita para julgar o referido processo 

uma vez que o seu assessor é cônjuge da reclamada, bem como sugeriu que a magistrada 

poderia ter sido imparcial ao proferir a sentença e que esta foi proferida tão rapidamente que 

"parecia estar pronta" 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento, pela atipicidade 

da conduta narrada. 3. Recurso interposto pela interessada. 4. Mantida a promoção de 

arquivamento, os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
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Público Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, IV, da LC n.º 

75/93. 5. No caso em exame, verifica-se que a manifestação do advogado exarada na peça 

recursal não está adstrita aos limites do processo, tampouco guarda nexo causal com o objeto 

da causa, visto que o mesmo proferiu comentários inverídicos acerca da magistrada com o 

intuito de macular sua honra e tornar ilegítima a sua prestação jurisdicional, extrapolando, 

assim, o âmbito de discussão da lide. 6. A imunidade profissional conferida aos advogados não 

pode ser utilizada como forma de acobertar excessos dolosos. Não há de se esquecer que o 

advogado deve expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como proceder com boa-fé. 

7. Voto pela não homologação do arquivamento e pela designação de outro membro do 

Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

PADRÃO 

Pelo Provimento do recurso 

193. Processo: 1.13.000.002856/2018-43 - Eletrônico  Voto: 5390/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 

299) E DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). DISSIMULAÇÃO DO REAL IMPORTADOR 

EM 12 (DOZE) OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 

N° 75/93, ART. 62, IV). FATOS OCORRIDOS ATÉ 20/11/2008. PRESCRIÇÃO QUANTO 

AO CRIME DE DESCAMINHO, BEM COMO QUANTO À FALSIDADE IDEOLÓGICA 

REFERENTE ÀS 09 (NOVE) DI'S ANTERIORES A 13/08/2008. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE UTILIDADE QUANTO ÀS 03 (TRÊS) ÚLTIMAS 

DI'S. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada a partir de 

Representação Fiscal para Fins Penais relatando que representante de determinada empresa 

dissimulou o real importador em operações de importação e subfaturou produtos importados 

(CP, arts. 299 e 334). Fatos ocorridos em 12 (doze) importações no ano de 2008. 2. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na prescrição 

virtual, ressaltando que o último ato ocorreu em 19/12/2014. 3. Esta 2ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, na 746ª Sessão Ordinária, de 08/07/2019, deliberou pela não homologação do 

arquivamento, com base na Súmula 438 do STJ e na Orientação n° 28 da 2ª CCR. 4. 

Cientificado da decisão, o Procurador da República interpôs embargos de declaração visando 

reparar erro material contido em sua manifestação anterior, uma vez que o último ato delitivo 

ocorreu em 20/11/2008 (e não em 19/12/2014). Com isso, solicita nova apreciação do caso. 5. 

O crime previsto no art. 299 do CP prevê pena máxima abstratamente cominada de 05 (cinco) 

anos, enquanto que o delito do art. 334 do CP possui pena máxima de 04 (quatro) anos. Assim, 

a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao primeiro crime ocorre em 12 (doze) 

anos (CP art. 109, III) e, quanto ao segundo, em 08 (oito) anos (CP, art. 109, IV). 6. Dessa 

forma, considerando que os fatos ocorreram até 20/11/2008, eventual crime de descaminho 

(CP, art. 334 " com redação anterior a Lei n° 13.008/2014) encontra-se fulminado pela 

prescrição. 7. Com relação ao possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), verifica-se 

que das 12 (doze) Declarações de Impostação analisadas, 09 (nove) são anteriores a 13/08/2008, 

encontrando-se prescrito o referido crime. E quanto às últimas 03 (três) DI's, há notória 

ausência de interesse de agir por falta de utilidade, tendo em vista a antiguidade dos fatos 

(aproximadamente 11 anos e 10 meses) e o exíguo prazo até a ocorrência da prescrição. 8. 

Conhecimento dos embargos e, no mérito, pela homologação do arquivamento, sem prejuízo 

do disposto no art. 18 do CPP.  
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do 

recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação os membros Dr. José 

Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação do Declínio de atribuição 

194. Processo: JF-RJ-0500834-

49.2015.4.02.5101-INQ 

Voto: 5266/2019 Origem: GABPR15-AGA - 

ARIANE GUEBEL DE 

ALENCAR  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato (CP, 

art. 171), consubstanciado no recebimento indevido de honorários advocatícios por 

advogado oriundos da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, através de indução do 

magistrado ao erro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos 

ocorridos entre particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses 

da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de 
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justificar 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 Aráujo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

195. Processo: JF-RJ-0501955-

78.2016.4.02.5101-INQ 

Voto: 5239/2019 Origem: GABPR13-CBS - 

CAROLINA BONFADINI DE 

SA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime de lavagem de dinheiro (1º, 

Lei n. 9.613/98), tendo em vista movimentações financeiras suspeitas feitas pelo 

investigado entre agosto de 2011 e novembro de 2014. O indiciado realizou uma série 

de operações financeiras incompatíveis com a sua renda declarada. Em 11/11/2014, o 

investigado e outras pessoas foram presas por clonagem de cartão de crédito. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 " 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, 

a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro 

será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e 

a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da 

União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração 

penal antecedente for de competência da Justiça Federal (CC 113.359/RJ, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese na qual não se 

identifica qualquer elemento indicativo da prática de delito antecedente de 

competência da Justiça Federal, ou que demonstre ter a conduta sido praticada contra 

o sistema financeiro ou a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, 

serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 

2º, III da Lei nº 9.613/98). Carência de elementos de informação capazes de legitimar, 

até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 

Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  
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 Aráujo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

196. Processo: SR/DPF/PA-00455/2015-INQ Voto: 5036/2019 Origem: GABPR7-NFS - 

NAYANA FADUL DA 

SILVA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de roubo (CP, art. 157) contra 

empresa pública federal, qual seja, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 " 2ª CCR). Constata-se dos autos os 

investigados arrombaram portas, renderam dois vigilantes e roubaram um caixa eletrônico 

do Banco do Brasil. Não há, no caso, real prejuízo à CPRM, visto que o roubo não afetou 

seu serviço-fim. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

197. Processo: 1.25.000.003490/2019-90 - Eletrônico  Voto: 5197/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171) e falsidade ideológica (CP, art. 

299). Manifestação formulada através da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando supostas 

irregularidades praticadas pelo investigado que atuaria como advogado sem possuir formação 

na área. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 1) 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. 2) Exercício ilegal da profissão de 

advogado (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 47). Contravenção penal. Incidência do Enunciado nº 

37 deste Órgão Revisor 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

198. Processo: 1.30.001.003274/2019-74 - Eletrônico  Voto: 5247/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 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 a 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

199. Processo: 1.33.000.001615/2019-75 - Eletrônico  Voto: 5234/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JOAÇABA-SC  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato praticado mediante obtenção fraudulenta de 

empréstimo consignado junto à instituição financeira privada. Revisão de declínio (Enunciado 

n° 32 da 2a CCR). Prejuízo suportado unicamente pelo particular e pela instituição financeira 

que concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. 

Precedentes do STJ " Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, 

DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de elementos de informação 

capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Precedente da 2ª CCR: Voto n° 4908/2017, Processo n° 2017.51.01.503790-1, julgado na 

Sessão de Revisão n° 681, de 03/07/2017, unânime. Homologação do declínio de atribuições 

ao Ministério Público Estadual.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

200. Processo: 1.34.015.000312/2019-39 - Eletrônico  Voto: 5313/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.J.DO 

R.PRETO/CATAND  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão para apurar possível prática do crime de falsidade documental e falsidade ideológica. 

Noticiante relata que a investigada supostamente apresentou diploma de faculdade particular 

falso ao tomar posse em concurso da rede municipal de educação de São José do Rio Preto, 

bem como alterou informação em sua declaração de residência. Revisão de declínio (Enunciado 

nº 32 da 2ª CCR). Não há elementos mínimos que denotem a atribuição federal, uma vez que a 

representada, em tese, valeu-se dos documentos supostamente falsos para obter vantagem 

indevida em concurso público municipal. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

Homologação de Arquivamento 
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201. Processo: DPF/RO-0354/2017-INQ Voto: 5274/2019 Origem: GABPR4-RPT - 

REGINALDO PEREIRA DA 

TRINDADE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do 

CP), consistente no recebimento fraudulento de seguro-desemprego, uma vez que 

determinada empresa possuiria empregados que estariam recebendo o benefício. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A referida empresa informou que 

os registros foram elaborados equivocadamente em nome dos ex-empregados, o que fez 

com que estes aparentassem estar vinculados à empresa. Verificação de que as datas de 

recebimento do benefício não coincidem com o vínculo trabalhista. Não foi possível 

colher qualquer elemento de prova que confirmasse o teor da denúncia. Inexistência de 

prova da materialidade do crime. Ausência de diligências capazes de modificar o 

panorama probatório atual. Falta 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

202. Processo: JF/GOI/PE-0000416-

41.2016.4.05.8306-INQ 

Voto: 5278/2019 Origem: GABPRM1-MMOC 

- MARIA MARILIA 

OLIVEIRA CALADO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado tentado e falsidade ideológica 

(CP, art. 171, § 3º cc. art. 14, II e art. 299 do CP). Relato de que a investigada moveu ação 

em face do INSS, onde postulou a concessão de benefício de salário maternidade rural, 

sendo que no decurso do processo verificou-se a existência de dois vínculos empregatícios 

urbanos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta que a investigada 

possuiu vínculo empregatício nos anos de 2003, 2004 e 2005, o que, por si só, não possui 

a capacidade de intervir no pedido previdenciário. Ademais, verificou-se que a data de 

entrada do referido pedido administrativo foi 28/08/2014. Não há nos autos indícios de 

falsificação dos documentos apresentados no INSS, pelo contrário, há comprovação de 

atividade rural. 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. José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

203. Processo: SRPF-AP-00202/2018-INQ Voto: 5268/2019 Origem: GABPR6-LCT - 

LIGIA CIRENO TEOBALDO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do delito de furto de agência 

dos Correiros do município de Cutias/AP (CP. art. 155). Revisão de arquivamento (LC 

n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Efetuados laudo de perícia papiloscópica (sem 

resultado positivo), exame do local, depoimentos, sem, contudo, extrair-se qualquer 

informação útil para a apuração do delito. Ademais, o circuito fechado de TV foi 

destruído pelo autor do delito. Carência de indícios de autoria e de linha investigativa 

capaz de alterar o panorama probatório atual. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca 

Frischeisen. 

 

204. Processo: 1.10.000.000465/2019-87 - Eletrônico  Voto: 5246/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - ACRE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 

1º, I, da Lei 8.137/90), consubstanciado na utilização pela investigada de recibos médicos 

indevidos em sua declaração de imposto de renda, referentes aos anos-calendário de 2001 a 

2004. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O crédito tributário em questão foi 

constituído em outubro de 2006. A representação fiscal, contudo, foi encaminhada ao MPF 

apenas em agosto de 2019. Pena máxima cominada de 5 (cinco) anos para o delito do art. 1º da 

Lei n. 8.137/90. Ultrapassado mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos, sem que tenha 

ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção da punibilidade 
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(CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III e V). 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

205. Processo: 1.13.000.000934/2019-56 - Eletrônico  Voto: 5411/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 261 do CP. Ofício encaminhado pela 

Marinha do Brasil, para apurar os fatos e as circunstâncias envolvendo o naufrágio de 

embarcação à margem do Rio Amazonas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

O comandante da embarcação declarou que o barco estava em bom estado de conservação, com 

a devida documentação de inscrição, sendo que o naufrágio foi provocado por um tronco que 

furou o casco da proa. O Relatório do Inquérito de Acidentes e Fatos a Navegação (IAFN) 

constatou que a causa determinante para o naufrágio decorreu de caso fortuito, tendo em vista 

que o acontecimento foi estranho à ação e à vontade humana, de efeito imprevisível. A 

Procuradoria Especial da Marinha entendeu pelo arquivamento do inquérito administrativo, 

tendo em vista que o naufrágio decorreu de caso fortuito, não havendo responsável a ser 

apontado. Ausência de indícios da prática de crime. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

206. Processo: 1.13.000.001936/2019-62 - Eletrônico  Voto: 5403/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 

Encaminhamento de reclamação trabalhista informando que, durante o vínculo empregatício, 

houve pagamento de parcelas salariais pelo empregador à margem da folha de pagamento. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Montante não recolhido ao INSS que não 

alcançou o patamar de R$ 20.000,00, tendo em vista o valor mensal pago extra-folha e o período 

informado. Consoante decisão do STJ confirmando a necessidade de alinhamento 

jurisprudencial ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (REsp 1709029/MG, 

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018), 

incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o 

débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (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. Enunciado n° 49 da 2ª CCR. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

207. Processo: 1.13.000.002818/2018-91 - Eletrônico  Voto: 5408/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

AMAZONAS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 253 do CP. Comunicação de que 

determinada empresa promove armazenagem e manipulação de produtos explosivos em área 

urbana. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado para que realizasse 

vistoria a fim de verificar a veracidade das informações, o Exército informou que "Em atenção 

à diligência solicitada pelo MPF, no dia 18/06/2019 novamente uma equipe da SFPC/12ªRM 

realizou vistoria na empresa (...) e, conforme pode ser verificado no Termo de Vistoria nº 

l0/2019-12ªRM/1° BIS (doc. Anexo), não foi identificado nenhuma irregularidade para o 

Produto Controlado pelo Exército, haja vista que na conclusão do referido termo, somente 

sugere condições de melhoria no que concerne à segurança no armazenamento do produto 

controlado, para fins de evitar furto/roubo" Ausência de materialidade no caso investigado, haja 

vista a não identificação de qualquer irregularidade no bojo da vistoria quanto aos produtos 

controlados pelo Exército. 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. 

José Adonis Callou de Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

208. Processo: 1.14.003.000101/2019-28 - Eletrônico  Voto: 5342/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Casos em que 1) o último saque indevido ocorreu há 

mais de 12 (doze) anos, restando extinta a punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da 

pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III) ou 2) as parcelas de benefício previdenciário foram 

recebidas há muitos anos, mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não 

possuíam procurador ou representante legal, não existindo indícios mínimos de autoria e 

diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, ou 3) o recebimento indevido é 

de no máximo 03 (três) parcelas de benefício previdenciário após o óbito dos titulares, o que 

evidencia a inexistência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS, isso 

porque os valores sacados indevidamente são utilizados, em regra, para custear despesas com 

hospitalização e funeral do titular do benefício. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª 

CCR/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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

209. Processo: 1.15.002.000160/2019-79 - Eletrônico  Voto: 5196/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada através de Representação Fiscal para Fins Penais enviada pela 

Delegacia da Receita Federal relativa a determinada empresa que teria prestado informações 

falsas à autoridade tributária por meio de inserção de dados inexatos em livros fiscais gerando 

um crédito tributário de mais de oito milhões de reais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Diligências. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário suprimido. 

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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

210. Processo: 1.20.002.000169/2019-10 - Eletrônico  Voto: 5245/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SINOP-

MT  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 

1º e 2º da Lei 8.137/90) em decorrência da omissão de informações relacionadas ao faturamento 

mensal da pessoa jurídica no exercício financeiro de 2003 a 2005. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). In casu, a pena máxima cominada de 5 (cinco) anos para o delito do 

art. 1º da Lei n. 8.137/90 e de 2 (dois) anos para o crime do art. 2º do mesmo diploma legal. 

Ultrapassado mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos, sem que tenha ocorrido qualquer 

causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Ainda que se considere a data dos fatos 

geradores em relação ao delito formal do art. 2º da Lei 8.317/90, igualmente resta configurada 

a prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva 

estatal (CP, art. 109, III e V). 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

211. Processo: 1.22.020.000226/2018-97 Voto: 5320/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE 

FORA-MG  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a possível ocorrência do crime 

previsto no art. 171, § 3º, do CP. Comunicação de que o benefício previdenciário da investigada 

foi concedido irregularmente, ante a ausência de documentação comprobatória do exercício de 

atividade rural pelo período de carência exigido na legislação. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o benefício foi suspenso/cancelado em razão da não 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão. Apesar de a 

documentação apresentada pela requerente ser insuficiente para demonstrar o cumprimento do 

prazo legal de carência exigido, não fora constatado o uso de documentos falsos perante o INSS. 

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. Não caracterização de 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.  
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 Aráujo Sá e a Dra. 

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

212. Processo: 1.25.000.003105/2019-12 - Eletrônico  Voto: 5218/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada através de manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão, onde E. E. R. S alega que M. V. S. M estaria utilizando seu nome para a realização 

de ameaças terroristas pela internet. Menciona, ainda, a utilização de criptomoedas para 

lavagem de capitais e caixa 2. O Procurador oficiante proveu o arquivamento diante da ausência 

de elementos mínimos para uma eventual apuração. Envio de e-mail pelo manifestante 

requerendo a continuação das investigações, uma vez que, diante da gravidade dos fatos, já até 

pediu proteção internacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 

Verificou-se que há diversas manifestações na PR/PR de teor similar, as quais geraram diversas 

Notícias de Fato. Ademais, a representação é desprovida de elemento concreto capaz de 

justificar a abertura de outra investigação. Carência de elementos mínimos de materialidade 

delitiva. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

213. Processo: 1.26.000.000607/2019-46 - Eletrônico  Voto: 5318/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática do delito de roubo de encomendas 

postais, mediante uso de arma de fogo, perpetrado em face de carteiro, quando este realizava 

serviço de entrega (CP. art. 157). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Submetida 

a visualização de fotos de suspeitos, a vítima foi incapaz de identificar o indivíduo, visto que 

durante a ação foi obrigada a ficar sempre de cabeça baixa. Ausência de imagens e/ou 

testemunhas do fato. Carência de indícios de autoria e de linha investigativa capaz de alterar o 

panorama probatório atual. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

214. Processo: 1.26.006.000034/2019-09 - Eletrônico  Voto: 5304/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GOIANA-PE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 

2º da Lei 8.137/90) em decorrência de divergências entre os valores informados na Declaração 

de Débitos e Créditos Tributários Federais e a Declaração de Imposto de Renda, nos anos 2012 

e 2013. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). In casu, a pena máxima cominada 

é de 2 (dois) anos para o crime do art. 2º do referido diploma legal. Ultrapassado mais de 06 

(seis) anos desde a data dos fatos, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou 

interrupção da prescrição. Ainda que se considere a data dos fatos geradores em relação ao 

delito formal do art. 2º da Lei 8.317/90, igualmente resta configurada a prescrição. Extinção da 

punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III e V). 

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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

215. Processo: 1.29.000.004468/2018-37 - Eletrônico  Voto: 5216/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de declínio de atribuição da PR/DF para apurar possível 

prática do crime de falsidade ideológica, consubstanciado na omissão de doença psiquiátrica 

preexistente à posse no cargo público de agente da Polícia Federal. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificou-se que o investigado, aprovado no curso de 

formação profissional em 2012, omitiu a informação por considerar-se curado da enfermidade, 

visto que teve alta do tratamento em 2002, vindo esta a manifestar-se novamente apenas em 

2013. Constatou-se que, durante tal período o investigado exerceu normalmente suas 

atividades. Apurou-se, ainda, que durante o período de estágio probatório, sem esconder sua 

enfermidade, o investigado formulou pedido de remoção do local de trabalho, momento em que 

apresentou atestado médico relatando dificuldade de adaptação ao novo ambiente laborativo e 

social. Assim é que, não restou demonstrada de forma livre e consciente a vontade de omitir 

informação relevante. Não restou configurado o dolo. Ausência de justa causa para o 

prosseguimento do feito.  
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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

216. Processo: 1.29.011.000340/2019-56 - Eletrônico  Voto: 5244/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

URUGUAIANA-RS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), consubstanciado no recebimento de 

benefícios após o óbito do respectivo titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Extrai-se dos autos que o último saque irregular ocorreu em 08/2004. Pena máxima 

cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal 

(CP, art. 109, inc. III), já que decorridos 12 (doze) anos da data do último saque. Extinção da 

punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

217. Processo: 1.30.002.000105/2012-04 Voto: 5292/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPOS-RJ  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado, de ofício, a partir de relatos do ex-Delegado 

chefe do extinto Departamento de Ordem e Política Social (DOPS), constantes do livro 

"Memórias de uma guerra suja", os quais noticiam acerca da incineração de pelo menos 10 

(dez) corpos na Usina Cambaíba, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, que teria 

ocorrido no âmbito de ações repressivas desencadeadas a partir de regime ditatorial militar no 

Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os elementos de instrução 

evidenciaram indícios suficientes para o oferecimento de denúncia e, ainda, de propositura de 

Ação Civil Pública (não anexada em razão de que se encontra ainda sob análise na Justiça 

Federal, com sigilo grau máximo). Observou-se também no caso, para a não anexação da ACP 
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citada, eventual risco de os autos serem alvo de extravio por roubo de malote no transporte, 

podendo vir a expor conteúdo não passível de vista no momento. Perda do objeto do presente 

procedimento, em razão da judicialização do tema. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

218. Processo: 1.30.020.000297/2019-07 - Eletrônico  Voto: 5314/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante relata que 

foram efetuados saques em sua conta sem o seu consentimento. Possível crime de estelionato 

(CP, art. 171). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que os referidos 

saques se referiam a conta do FGTS e que os mesmos datam de mais de 20 anos. Pena máxima 

cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal 

(CP, art. 109, inc. III), já que decorridos 12 (doze) anos da data do último saque. Extinção da 

punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

219. Processo: 1.32.000.000571/2019-01 - Eletrônico  Voto: 5279/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

RORAIMA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Polícia Civil de Roraima, 

contendo Boletim de Ocorrência que relata um confronto ocorrido entre dois supostos 

garimpeiros, o qual resultou na morte de ambos, tendo seus corpos sido abandonados em uma 

praça da Vila Campos Novos, município de Iracema/RR. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Há informações nos autos que o referido fato já está sendo apurado no 

âmbito da Polícia Civil, até porque não há elementos que atraiam a atribuição do MPF para 

apuração do caso. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

220. Processo: 1.34.001.005796/2019-61 - Eletrônico  Voto: 5195/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática do delito de roubo, exercido através de 

grave ameaça, perpetrado em face de carteiro, quando realizava serviço de entrega de 

encomendas (CP. art. 157). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Submetida a 

visualização de fotos de suspeitos, a vítima foi incapaz de identificar o indivíduo. Não foi 

encontrado nenhum elemento específico referente ao crime aqui apurado. Carência de indícios 

de autoria e de linha investigativa capaz de alterar o panorama probatório atual. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

221. Processo: 1.34.012.000507/2019-17 - Eletrônico  Voto: 5265/2019 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

SANTOS-SP  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação feita através do DIGI-DENUNCIA. Narra 

o representante que o setor de Recursos Humanos da PETROBRAS em Cubatão/SP teriam lhe 

negado o fornecimento de documentos comprobatórios do cumprimento da legislação 

previdenciária e trabalhista " LTCAT, PPP, PPRA, PCMSO, ASO, PPEOB, trazendo-lhe 

prejuízo em ambas as esferas. Juntou cópia de e-mail, de 11/02/2019, endereçado à Petrobras 
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com requerimento de envio imediato dos documentos em questão, cópia da inicial da ACP 

ajuizada pelo MPT em face da Petrobras, tendo por objeto o não preenchimento de forma 

suficientes os documentos ASO, LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do 

Trabalho) e PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). O preenchimento indevido de formulários comprobatórios da exposição a 

agentes etiológicos pode configurar lesão a empregados que prestam serviço na Refinaria 

Presidente Bernardes de Cubatão, por inviabilizar futuras concessões de aposentadoria especial. 

Essa conduta ensejou o ajuizamento, pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive, de Ação 

Civil Pública perante a Justiça do Trabalho em Cubatão/SP. Ademais, consta dos autos que em 

resposta ao e-mail enviado pelo representante ao RH da Petrobras, o Gerente Setorial de Gestão 

de Pessoas informou que o PPP já havia sido entregue a ele por ocasião da rescisão do contrato, 

nos termos do recibo assinado por ele próprio. Inexistência de prática criminosa. Homologação 

do arquivamento, nos moldes 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

222. Processo: 1.35.000.001092/2019-92 - Eletrônico  Voto: 5418/2019 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei n° 

8.069/90. Manifestação particular realizada perante a Superintendência da Polícia Federal, 

comunicando a suposta veiculação de vídeo pornográfico envolvendo criança em sítio eletrônico. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas pesquisas pela Polícia Federal na 

internet, com o intuito de se localizar o referido vídeo, especificamente em plataformas digitais com 

conteúdo pornográfico, foram obtidas informações no sentido de que no único endereço eletrônico 

em que foi constatada a existência de arquivo de vídeo com a denominação informada pelo 

noticiante, não foi verificada nenhuma cena em que haja exposição de crianças ou adolescentes. 

Ausência de indícios da materialidade delitiva. 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 Aráujo Sá e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 

A sessão foi encerrada às treze horas e quarenta e sete minutos, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos membros. 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

SUBPROCURADORA-GERAL DA REPUBLICA 

COORDENADORA 

 

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA 

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

TITULAR 

 

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

TITULAR 

 

MARCIA NOLL BARBOZA 

PROCURADORA REGIONAL DA REPUBLICA 

SUPLENTE 

 

ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 

PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA 

SUPLENTE 

 

CLAUDIO DUTRA FONTELLA 

PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA  

SUPLENTE 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00045650-2019| 

PORTARIA Nº 103, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30, de 19 de maio de 2008, 
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RESOLVE: 

RATIFICAR as indicações das movimentações dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o mês de 

outubro de 2019, encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Aviso de 27/09/2019, recebido 

por meio eletrônico em 30 de setembro de 2019), na forma do art. 1º, I, da Resolução CNMP n. 30/2008: 

COMARCAS DA CAPITAL 

ANCHIETA 

123ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2455-2359 

* Titular – MARCELO AUGUSTO BUARQUE DE TAVARES (Titular da 4ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo 

Grande) 

ANDARAÍ 

170ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2284-5504 

* Titular – PAULO ROBERTO MELLO CUNHA JÚNIOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar) 

BANGU 

24ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-3903 

* Titular – JANAÍNA MARQUES CORRÊA MELO (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) 

BARRA DA TIJUCA 

9ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8521 

* Titular – PAULO TARSO SANTIAGO LEITE (Titular da 4ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier) 

119ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-0710 

Titular – VAGO 

Desig. – ALESSANDRA TAVARES SALDANHA DA GAMA PÁDUA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da 

Capital) (Licença para tratamento de saúde) 

Desig. – MÁRCIA COLONESE LOPES GUIMARÃES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 32ª Vara Criminal da Capital) 

BONSUCESSO 

161ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2270-2558 

Titular – VAGO 

Desig. – ANA CRISTINA FERNANDES PINTO VILLELA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao VI Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher) 

BRAZ DE PINA 

162ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2561-2969 

* Titular – MARCUS CAVALCANTE PEREIRA LEAL (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Ordem 

Urbanística da Capital) 

CAMPO GRANDE 

120ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-6222 

* Titular – LUIZ ANTONIO CORREA AYRES (Titular da 20ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) 

122ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3356-2970 

* Titular – LEONARDO ARREGUY ROMÃO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) 

242ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2415-5249 

* Titular – ANCO MÁRCIO VALLE (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 

243ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8006 

* Titular – ROSANA BARBOSA CIPRIANO SIMÃO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da 

Juventude da Capital) 

245ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3394-0789 

* Titular – MELISSA GONÇALVES ROCHA TOZATTO (Titular da Promotoria de Justiça junto ao XVII Juizado Especial Criminal 

da Capital) 

CASCADURA 

118ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2596-3110 

* Titular –  ROBERTA DIAS LAPLACE (Titular da Promotoria de Justiça junto à 37ª Vara Criminal da Capital) 

CIDADE DE DEUS 

179ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8600 

Titular – VAGO 

Desig. – EGBERTO ZIMMERMANN (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital) 

CIDADE NOVA 

204ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2213-0464 

Titular – VAGO 

Desig. – ADRIANA ALEMANY DE ARAÚJO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

COPACABANA 

5ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2523-7252 

* Titular – DAVID FRANCISCO DE FARIA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao II Tribunal do Júri da Capital) 

ENGENHO NOVO 

8ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2241-4948 

* Titular – DANIELA FARIA TAVARES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Fundações) (Férias, de 14 a 23/10) 

Desig. – HENRIQUE PAIVA ARAÚJO (de 14 a 23/10) (Titular da 214ª) 

HIGIENÓPOLIS 

169ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3890-1613 
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* Titular – MÔNICA SOARES SANTOS CORREA (Titular da 5ª Promotoria de Justiça Cível da Capital) 

ILHA DO GOVERNADOR 

191ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2467-3321 

* Titular – MARIA DA GLÓRIA GUARINO DE OLIVEIRA LUCAS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Capital) 

192ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3393-3732 

* Titular – LIANA BARROS CARDOZO DE SANT’ANA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da 

Cidadania da Capital) 

INHOAÍBA 

241ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8004 

* Titular – LARISSA ELLWANGER FLEURY RYFF (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Barra da Tijuca) 

IRAJÁ 

22ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3391-5527 

* Titular –  ALEXANDRA CARVALHO FERES (Titular da 4ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 

JARDIM BOTÂNICO 

4ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2249-1862 

* Titular  – CLÁUDIO CALO SOUSA (Titular da 24ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

(Férias, de 07 a 18/10) 

Desig. – JOSÉ MARINHO PAULO JÚNIOR (de 07 a 18/10) (Titular da 211ª) 

17ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2274-4996 

* Titular – LUCIANA MARIA VIANNA DIREITO (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao Idoso e à 

Pessoa com Deficiência da Capital) 

LARANJEIRAS 

16ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2265-5197 

* Titular – PATRÍCIA PIMENTEL DE OLIVEIRA CHAMBERS RAMOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família 

da Barra da Tijuca) (Férias, de 09 a 18/10) 

Desig. – ROSEMERY DUARTE VIANA (de 09 a 18/10) (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Madureira) 

LINS DE VASCONCELOS 

214ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-5256 

* Titular – HENRIQUE PAIVA ARAÚJO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) (Acumulando 

a 8ª, de 14 a 23/10) 

MADUREIRA 

218ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3350-1575 

* Titular – GUSTAVO ADOLFO MACHADO CUNHA LUNZ (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 

(Férias) 

Desig. – LUIZ ALBERTO DA CUNHA BRAGA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Madureira) 

MARECHAL HERMES 

23ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7525 

* Titular – HORÁCIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª e à 2ª Varas 

Criminais de Bangu) 

MÉIER 

216ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2228-0678 

* Titular – CRISTIANE DE CARVALHO VASCONCELOS (Titular da 8ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da 

Capital) (Férias, de 21 a 26/10) 

Desig. – MARCELO FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS (de 21 a 26/10) (Titular da 10ª) 

OLARIA 

21ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2590-2090 

* Titular – ROBERTO GÓES VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Leopoldina) 

PADRE MIGUEL 

233ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3332-2033 

* Titular – BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES (Titular da Promotoria de Justiça junto ao V Juizado Especial Criminal da Capital) 

PARADA DE LUCAS 

176ª Promotoria Eleitoral - Tel:2482-8157 

* Titular  – DANIELLE CAVALCANTE DE BARROS (Titular da 12ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 

PAVUNA 

167ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2474-4848 

* Titular – ALLANA ALVES COSTA POUBEL (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar) 

PENHA 

188ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3869-9777 

Titular – VAGO 

Desig. – ANA PAULA RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA (Titular da 11ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da 

Capital) 

PIEDADE 

10ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-7854 

* Titular – MARCELO FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 25ª Vara Criminal da Capital) 

(Acumulando a 216ª, de 21 a 26/10) 

PRAÇA SECA 

185ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5911 
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* Titular – ISABELLA PENA LUCAS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao I Tribunal do Júri da Capital) (Férias, de 30/09 

a 11/10 e de 31/10 a 22/11) 

Desig. – FABÍOLA DE OLIVEIRA LIMA CANABARRO (de 01 a 11/10 e dia 31/10) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Junto ao 

I Tribunal do Júri da Capital) 

REALENGO 

234ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-1845 

* Titular – SALVADOR BEMERGUY (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital) 

RIO COMPRIDO 

229ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2569-7606 

* Titular – VALÉRIA VIDEIRA COSTA (Titular da 21ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

ROCHA MIRANDA 

219ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7524 

* Titular – BERNARDO VIEIRALVES MARTINS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) 

SANTA CRUZ 

25ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-0295 

Titular – VAGO 

Desig. – ADRIANA COUTINHO SANTOS  (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao Idoso da Capital) 

125ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8002 

* Titular – ANDREZZA DUARTE CANÇADO (Titular da 11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 

238ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5971 

Titular – VAGO 

Desig. – FLÁVIA MONTEIRO DE CASTRO BRANDÃO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional 

da Capital) 

246ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-4958 

* Titular – GABRIELA DOS SANTOS LUSQUIÑOS (Titular 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da 

Capital) 

SÃO CONRADO 

211ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2259-6534 

* Titular – JOSÉ MARINHO PAULO JÚNIOR (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital) 

(Acumulando a 4ª, de 07 a 18/10) 

TAQUARA 

180ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5921 

Titular – VAGO 

Desig. – MARCOS MORAES FAGUNDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da 

Capital) 

182ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5931 

* Titular – CLÁUDIO SERRA FEIJÓ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto ao XVI Juizado Especial Criminal da Capital) (Férias, 

de 30/09 a 18/10) 

Desig. - TEREZA CRISTINA BRANCO ALVES ALMADA (de 01 a 18/10) (Titular 2ª Promotoria de Justiça junto ao XVI Juizado 

Especial Criminal da Capital) 

TIJUCA 

7ª Promotoria Eleitoral - Tel.: 2570-8141 

* Titular – JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ (Titular da Promotoria de Justiça junto à 43ª Vara Criminal da Capital) 

TODOS OS SANTOS 

14ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3273-7084 

* Titular – MARIA FERNANDA DIAS MERGULHÃO (Titular da 22ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) 

VILA KENNEDY 

230ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5665 

* Titular – VANESSA PETILLO TOLEDO MARQUES (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Bangu) 

COMARCAS DO INTERIOR 

ANGRA DOS REIS 

116ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-1974 

* Titular – MAYRA PINTO GUIMARÃES COSTA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal 

de Angra dos Reis) 

147ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-2892 

* Titular – MARCELLO MARCUSSO BARROS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis) 

MANGARATIBA 

54ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2789-1079 

Titular – ALEXEY KOLOUBOFF (Titular da Promotoria de Justiça de Mangaratiba) 

PARATY 

57ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3371-1048 

Titular – VAGO 

Desig. – MARCOS VICTOR SILVA JULIANO (Designado para a Promotoria de Justiça de Paraty) 

BARRA DO PIRAÍ 

93ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2442-0660 
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* Titular – LUANA CRUZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí) 

(Férias, de 01 a 10/10) (Acumulando a 56ª, de 21 a 30/10) 

Desig. – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (de 01 a 10/10) (Titular da 56ª) 

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 

74ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2463-1190 

Titular – IVANY DE SOUZA BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Engenheiro Paulo de Frontin) 

MENDES 

56ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2465-2353 

Titular – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (Titular da Promotoria de Justiça de Mendes) (Férias, de 21 a 30/10) 

(Acumulando a 93ª, de 01 a 10/10) 

Desig. – LUANA CRUZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (de 21 a 30/10) (Titular da 93ª) 

MIGUEL PEREIRA 

48ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2484-4398 

Titular – CHARLES AMITAY WEKSLER (Titular da Promotoria de Justiça de Miguel Pereira) 

PIRAÍ / PINHEIRAL 

30ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2431-1518 

* Titular – MARCELO AIROSO PIMENTEL (Titular da Promotoria de Justiça de Piraí) 

VALENÇA / RIO DAS FLORES 

111ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2452-4560 

* Titular – JOÃO LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO FILHO (Titular da Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude 

de Valença) 

VASSOURAS 

41ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2471-3391 

* Titular – JULIANA ZENNI TRAVASSOS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Vassouras) (Férias, de 01 a 25/10) 

Desig. – JOÃO LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO FILHO (de 01 a 25/10) (Titular da Promotoria de Justiça de Família e da Infância 

e da Juventude de Valença) 

ARARUAMA 

92ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2665-7132 

* Titular – EDUARDO FIORITO PEREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Araruama) 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

172ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2623-1154 

* Titular – LEONARDO MONTEIRO VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) (Férias) 

Desgi. – THIAGO MUNIZ BUCKER (Designado para a 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 

ARRAIAL DO CABO 

146ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2622-3087 

Titular – KEFRINE KEIL RAMOS FLARYS (Titular da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo) 

CABO FRIO 

96ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2643-6995 

* Titular – VAGO 

Desig. – ANDRÉ LUIZ NOIRA PASSOS DA COSTA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Cabo Frio) 

256ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2644-1209 

* Titular – ANDRÉ LUIZ FARIAS DA SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo Frio) 

IGUABA GRANDE 

181ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2624-6652/ (22) 2624-6584 

Titular –  VAGO 

Desig. – MÔNICA RODRIGUES CUNEO (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Cabo Frio) 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 

59ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2627-6789 

* Titular – PAULO LEAL MEDEIROS MOREIRA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia) 

SAQUAREMA 

62ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2651-1302 

* Titular – CHRISTIANE LOUZÃO COSTA DE SOUSA VÉRAS (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Saquarema) 

(Afastamento para atuar nos plantões da Central de Audiências de Custódia da Comarca da Capital) 

Desig. – FERNANDO RIBEIRO DE ABREU (Designado para a Promotoria de Justiça Criminal de Saquarema) 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

75ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-4974 

* Titular – SANDRA DA HORA MACEDO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos) 

76ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2726-4554 

* Titular – MARCELO CARVALHO MELO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes) 

(Férias, de 01 a 10/10) 

Desig. – PATRÍCIA MONTEIRO ALVES MOREIRA BARANDA (de 01 a 10/10) (Titular da Promotoria de Justiça Cível de 

Campos dos Goytacazes) 

98ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-1884 

* Titular – ANDRÉ GONÇALVES MORGADO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Campos dos 

Goytacazes) 

129ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2723-7162 
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* Titular – MARCELO LESSA BASTOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos) 

SÃO FIDÉLIS 

35ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2758-2268 

* Titular – PATRÍCIA BRITO E SOUSA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de São Fidélis) 

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA 

130ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2789-1193 

Titular – SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do Itabapoana) 

SÃO JOÃO DA BARRA 

37ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2741-1645 

* Titular – LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de São João da Barra) 

BELFORD ROXO 

152ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3535 

* Titular – BRUNO CORRÊA GANGONI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Belford Roxo) 

153ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-2364 

* Titular – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Belford Roxo) 

154ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3580 

* Titular – ROSANA GOMES ESPERANÇA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo) 

155ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2663-8710 

* Titular – CARINA FERNANDA GONÇALVES FLAKS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford 

Roxo) (Férias) 

Desig. – GABRIELA BRANDT DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford Roxo) 

DUQUE DE CAXIAS 

78ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4622 

* Titular – RODRIGO OCTAVIO DE ARVELLOS ESPÍNOLA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher) 

79ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4623 

* Titular – DANIEL FAVARETTO BARBOSA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias) 

103ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4619 

* Titular – ROBERTA DA SILVA DUMAS REGO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Duque de Caxias) 

126ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5465 

* Titular – ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Duque de 

Caxias) 

127ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9648 

* Titular – JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Duque 

de Caxias) 

128ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9649 

* Titular – FÁBIO CORRÊA DE MATOS SOUZA (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de 

Inquéritos) (Férias, de 21 a 31/10) 

Desig. – HELOÍSA MARIA TEIXEIRA DA SILVA MOURA (de 21 a 31/10) (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação 

Penal da 3ª Central de Inquéritos) 

200ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5523 

* Titular – HELOÍSA MARIA TEIXEIRA DA SILVA MOURA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª 

Central de Inquéritos) (Acumulando a 128ª, de 21 a 31/10) 

MAGÉ 

110ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-0933 

* Titular – LUCIANA SILVEIRA GUIMARAES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Magé) (Férias) 

Desig. – ELKE SCHLESINGER ROYO VISCONTI DE ARAÚJO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Vila Inhomirim) 

148ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2659-1167 

* Titular – PATRÍCIA CESÁRIO DE FARIA ALVIM  (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Magé) 

SÃO JOÃO DE MERITI 

88ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6160 

* Titular – DÉBORA MARTINS MOREIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de São João de Meriti) 

89ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2651-1959 

* Titular – LUCIANA PEREIRA GRUMBACH CARVALHO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

João de Meriti) 

186ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6162 

* Titular – JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU (Titular da Promotoria de Justiça Cível de São João de Meriti) 

187ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2751-8155 

* Titular – ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

João de Meriti) 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 

95ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3831-4995 

* Titular – OLÍVIA MOTTA VENÂNCIO REBOUÇAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Bom Jesus do Itabapoana) 

CAMBUCI 

97ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2767-2673 
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Titular – CARLOS FELIPE FELIX VENTURA LOPES (Titular da Promotoria de Justiça de 

Cambuci) 

ITALVA / CARDOSO MOREIRA 

141ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2783-1323 

Titular – MARCELO ALVARENGA FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Italva) 

ITAOCARA 

106ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3861-3015 

Titular – ÁLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Itaocara) 

ITAPERUNA 

107ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3824-3353 

* Titular – BRUNO MENEZES SANTAREM (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna) 

MIRACEMA / LAJE DO MURIAÉ 

112ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3852-0122 

Titular – ROCHESTER MACHADO PIREDDA (Titular da Promotoria de Justiça de Laje do Muriaé) 

NATIVIDADE 

43ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3841-1408 

Titular – ANDERSON TORRES BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Natividade) 

PORCIÚNCULA 

45ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3842-1055 

Titular – ERIC FERNANDES DA SILVA MENDONÇA (Titular da Promotoria de Justiça de Porciúncula) 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

34ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3851-0996 

* Titular – DANIELLA FARIA DA SILVA BARD (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio 

de Pádua) 

CARAPEBUS / QUISSAMÃ 

255ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (22) 2768-6888 

Titular – GLAUCIA RODRIGUES TORRES DE OLIVEIRA MELLO (Titular da Promotoria de Justiça de Carapebus/Quissamã) 

CASIMIRO DE ABREU 

50ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2778-5949 

Titular – TATIANA KAZIRIS DE LIMA AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Casimiro de 

Abreu) (Férias) 

Desig. – FABRÍCIO ROCHA BASTOS (Designado para a Promotoria de Justiça de Casimiro de Abreu) 

CONCEIÇÃO DE MACABU / TRAJANO DE MORAES 

51ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2779-2480 

* Titular – MARCELO MOUTINHO RAMALHO BITTENCOURT (Titular da Promotoria de Justiça de Trajano de Moraes) (Férias, 

de 23/10 a 01/11) 

Desig. – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (de 23 a 31/10) (Titular da 101ª) 

MACAÉ 

109ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-3520 

* Titular – DANIELE JARDIM TAVARES AZEREDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Macaé) 

254ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-2256 

* Titular – PAULA AZAMBUJA MARTINS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Macaé) 

RIO DAS OSTRAS 

184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2771-9583 

* Titular – FELIPE SOARES TAVARES MORAIS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Rio das Ostras) 

(Férias) 

Desig. – ÉRIKA CONCEIÇÃO LOPES PINTO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio das Ostras) 

SILVA JARDIM 

63ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2668-1633 

Titular – MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO (Titular da Promotoria de Justiça de Silva Jardim) (Férias) 

Desig. – GUILHERME FERREIRA QUINTAS ALVES (Designado para a Promotoria de Justiça de Silva Jardim) 

MARICÁ 

55ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2637-3511 

* Titular  – SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Maricá) 

NITERÓI 

71ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-7822 

* Titular – JACQUELINE EL-JAICK RAPOZO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Niterói) 

72ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2618-0510 

* Titular – LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio 

Ambiente do Núcleo Niterói) 

144ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-5226 

* Titular – FERNANDA NEVES LOPES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Niterói) 

199ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-4078 

* Titular – BIANCA MOTA DE MORAES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Niterói) 

BOM JARDIM / DUAS BARRAS 

42ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2566-3219 

* Titular – EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Duas Barras) 
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CACHOEIRAS DE MACACU 

49ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2649-3252 

* Titular – JÚLIA VALENTE MORAES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) (Afastada, a pedido, por 

deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de 01 a 05 e de 07 a 31/10) 

Desig. – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (de 01 a 05 e de 07 a 31/10) (Titular da 101ª) 

CANTAGALO 

101ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2555-4109 

Titular – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça de Cantagalo) (Acumulando a 49ª, de 

01 a 05 e de 07 a 31/10, e a 51ª, de 23 a 31/10) 

CORDEIRO 

52ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2551-0966 

* Titular – LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RABELO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cordeiro) 

(Licença Especial) 

Desig. – RENATA VIANNA SOARES MAGNUS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cordeiro) 

NOVA FRIBURGO 

26ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1104 

* Titular – BRÁULIO GREGÓRIO CAMILO SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) 

222ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1944 

* Titular – RODRIGO NOGUEIRA MENDONÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) (Licença 

paternidade, de 03/09 a 02/10) 

Desig. – CARINA RODRIGUES DE SENNA D’AVILA (dias 01 e 02/10) (Designada para a Promotoria de Justiça da Infância e da 

Juventude de Nova Friburgo) 

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / SANTA MARIA MADALENA 

60ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2559-1175 

* Titular – HÉDEL LUIS NARA RAMOS JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Nova Friburgo) 

ITAGUAÍ 

105ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2688-2935 

* Titular – FERNANDA ABREU OTTONI DO AMARAL (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Itaguaí) 

JAPERI 

139ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2664-2066 

* Titular – ALEXANDER VÉRAS VIEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Japeri) (Afastado, dia 04/10 – MPRJ 

2019.01006581) 

Desig. – PEDRO EULARINO TEIXEIRA SIMÃO (dia 04/10) (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Japeri) 

NILÓPOLIS 

201ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2691-2180 

* Titular – FRANCISCO LOPES DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família De Nilópolis) (Férias, de 14 a 

31/10) 

Desig. – JOSÉ LUIS FERREIRA MARQUES (de 14 a 31/10) (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Nilópolis) 

221ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3761-5955 

* Titular – CARLA CARVALHO LEITE (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nilópolis) 

NOVA IGUAÇU 

27ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2767-7895 

* Titular – DANIELA CARAVANA CUNHA VAIMBERG (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação do Núcleo Nova Iguaçu) 

83ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2450 

* Titular – FÁTIMA MONTAUBAN LEITÃO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) 

84ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2695-0128 

* Titular – CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova 

Iguaçu) 

150ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2035 

* Titular – ELISA RAMOS PITTARO NEVES (Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de 

Inquéritos) 

156ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2658-7717 

* Titular – ANNA FROTA DIAS DE CARVALHO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) 

(Férias, de 30/09 a 09/10) 

Desig. – MARIANA SEGADAS ACYLINO DE LIMA (de 01 a 09/10) (Titular da 10ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

da 3ª Central de Inquéritos) 

157ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9040 

* Titular – JÚLIA COSTA SILVA JARDIM (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) 

158ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2763-1837 

* Titular – PATRÍCIA WAJNBERGIER CHALOM (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Nova 

Iguaçu) 

159ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9200 

* Titular – ROBERTO MAURO DE MAGALHÃES CARVALHO JÚNIOR (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

do Núcleo Nova Iguaçu) (Férias, de 14 a 23/10) 

Desig. – ROSANA RODRIGUES DE ALVES PEREIRA (de 14 a 23/10) (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Nova Iguaçu) 
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PARACAMBI 

70ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2683-3499 

Titular – GEISA LANNES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Paracambi) 

QUEIMADOS 

138ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2665-3597 

* Titular – ANA PAULA LOPES PERDIGÃO DE AMORIM MOURA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Queimados) 

SEROPÉDICA 

225ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2682-2688 

* Titular – DANIELLE VELLOSO BONAPARTE SALOMÃO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Seropédica) 

PARAÍBA DO SUL 

28ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2263-2388 

* Titular – PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Paraíba do Sul) 

PETRÓPOLIS 

29ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-6631 

* Titular – VICENTE DE PAULA MAURO JÚNIOR (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 

65ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-1855 

* Titular – ZILDA JANUZZI VELOSO BECK (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis) 

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

196ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 2224-7312 

Titular – ANA BEATRIZ VILLAR DA CUNHA BOTELHO (Titular da Promotoria de Justiça de São José do Vale do Rio Preto) 

TRÊS RIOS 

40ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-3974 

* Titular – CARLOS EDUARDO DO AMARAL MARQUES (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Três Rios) 

174ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-1062 

* Titular – CLARISSE MAIA DA NÓBREGA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios) (Licença 

Especial, de 02/09 a 01/10) 

Desig. – ELISA MARIA AZEVEDO MACEDO BARBOSA (dia 01/10) (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família de Três 

Rios) 

ITABORAÍ 

104ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3315 

* Titular – TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí) 

151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3039 

*Titular – FABÍOLA SOUZA TARDIN COSTA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Itaboraí) 

RIO BONITO 

32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-1044 

* Titular – LUDMILLA DE CARVALHO MOTA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) 

SÃO GONÇALO 

36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5015 

* Titular – MARCELA DUMAS BELGUES DE ANDRADE (Titular da Promotoria de Justiça junto ao I Juizado Especial Criminal 

de São Gonçalo) 

68ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9957 

* Titular – LÍVIA CRISTIN DA CÁS VITA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 5ª Vara Criminal de São Gonçalo) 

69ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6385 

Titular – VAGO 

Desig. – MARCELE MOREIRA TAVARES NAVEGA (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação 

do Núcleo São Gonçalo) 

87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-4174 

* Titular – GUSTAVO CAMPOS DE OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de São Gonçalo) (Férias) 

Desig. – FERNANDA LOUISE DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São Gonçalo) 

132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9989 

* Titular – CAROLINE ANDRADE BUENO FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 5ª Vara de Família de São 

Gonçalo) 

133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6224 

* Titular – LUCIANA BRAGA MARTINHO (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do 

Núcleo São Gonçalo) 

135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982 

Titular – VAGO 

Desig. – THAÍSA TERRA MEIRELES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo) 

CARMO 

102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2537-1343 

Titular – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) 

GUAPIMIRIM / MAGÉ 

149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827 

* Titular – LUIZ FERNANDO LEMOS DUARTE DE AMOEDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Magé) 

SAPUCAIA 
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61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2271-1000 

Titular – VLADIMIR RAMOS DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Sapucaia) 

SUMIDOURO 

64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2531-1357 

Titular – VAGO 

Desig. – CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FERRAZ (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Teresópolis) 

TERESÓPOLIS 

38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7299 

* Titular – RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Teresópolis) 

195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7565 

* Titular – PAULA DE CASTRO CORDEIRO CAMPANÁRIO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis) 

BARRA MANSA 

91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7885 

* Titular – CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Barra 

Mansa) 

94ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7891 

Titular – VAGO 

Desig. – ANNA CAROLINA MATTOSO PONTUAL (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Barra Mansa) (Férias, de 23/09 a 

02/10) 

Desig. – PAULA MARQUES DE OLIVEIRA (dias 01 e 02/10) (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Volta Redonda) 

PORTO REAL / QUATIS 

183ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3353-4995 

Titular – VAGO 

Desig. – FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Barra Mansa) 

(Afastado, dia 04/10 – MPRJ 2019.01006581) 

Desig. – CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO (dia 04/10) (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de Barra Mansa) 

RESENDE E ITATIAIA 

31ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3354-5780 

* Titular – VAGO 

Desig. – ALINE PALHANO ROCHA COSSERMELLI OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família de Resende) 

198ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3355-2421 

* Titular – FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Resende) 

RIO CLARO 

108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1454 

Titular – MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de Rio Claro) 

VOLTA REDONDA 

90ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-1537 

* Titular – ANDRÉA DA SILVA ARAÚJO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Volta Redonda) 

131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430 

* Titular – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda) (Férias) 

Desig. – LEONARDO YUKIO DUTRA DOS SANTOS KATAOKA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Volta Redonda) 

* Investidura Temporária com fundamento na Resolução Conjunta PRE/GPGJ nº 15/2018, publicada no Diário Oficial do dia 14 de 

janeiro de 2019. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de indicação. 

Publique-se no DMPF-e. 
 

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA 

Procuradora Regional Eleitoral Substituta 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00045747-2019| 

PORTARIA Nº 104, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 
 

A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 77 e 79, parágrafo 

único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com as indicações 

encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 53/2019, recebido em 1º de outubro de 2019), 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EFEITO a designação da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça PATRÍCIA MONTEIRO ALVES 

MOREIRA BARANDA para atuar perante a 76ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Campos dos Goytacazes, no período de 01 a 10 de outubro de 2019. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA 

Procuradora Regional Eleitoral Substituta 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00045748-2019| 

PORTARIA Nº 105, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 
 

A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 77 e 79, parágrafo 

único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com as indicações 

encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 53/2019, recebido em 1º de outubro de 2019), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Promotores (as) de Justiça 

a seguir nominados (as): 

1. SANDRA DA HORA MACEDO para atuar perante a 76ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Campos dos Goytacazes, no período 

de 01 a 10 de outubro de 2019, em razão das férias do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições; e 

2.RAFAEL CAMARGO NAMORATO para atuar perante a 91ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Barra Mansa, no período de 10 

a 19 de outubro de 2019, em razão das férias do Promotor de Justiça titular. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA 

Procuradora Regional Eleitoral Substituta 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00051153-2019| 

PORTARIA Nº 50, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto 

no art. 50, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, c/c a norma do art. 79, parágrafo único, da LC n. 75/93, e 

CONSIDERANDO a solicitação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 3692/2019/PGJ, de 

23 de setembro de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. DISPENSAR, do cargo de Promotora Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, a contar de 01.10.2019, a 

Exma. Sra. Dra. KÁTIA MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA; 

Art. 2º. DESIGNAR, ao cargo de Promotor Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral da Comarca de Manaus/AM, pelo período de 23.09.2019 

a 22.09.2021, o Exmo. Sr. Dr. PAULO STÉLIO SABBA GUIMARÃES; 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador Regional Eleitoral em substituição  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00008079-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com fulcro nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º 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 art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, ¿b¿ e 6º, inciso VII, ¿b¿ da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000324/2019-85 foi instaurada visando apurar representação  formulada pelo 

Município de Barrocas/BA em face do ex-Prefeito JOSÉ ALMIR ARAÚJO QUEIROZ, noticiando que este teria deixado de entregar documentos 

essenciais à prestação de contas de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) referente à transferência direta suplementar 

para manutenção da educação infantil do ano de 2012 no valor de R$ 57.239,28 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito 

centavos). 

CONSIDERANDO que o representante declara ainda que o ex-gestor realizou retirada de recursos da conta específica do supracitado 

repasse no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) sem a devida comprovação de despesa. 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 

o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil  à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
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O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00069096-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Notícia de Fato 1.14.000.001690/2019-91. Instaura Inquérito Civil com o fito de 

apurar supostas irregularidades na distribuição dos medicamentos VIMIZIM e 

ALDURAZYME, para o tratamento de mucopolissacaridose tipos I e IV, no 

Hospital Universitário Professor Edgard Santos. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, II "d", V "a", e 6º, inciso VII, 

"a" e "b" da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 

2004, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que foi autuada, nesta Procuradoria da República, a Notícia de Fato nº 1.14.000.001690/2019-91, na qual se 

narram supostas irregularidades no fornecimento do medicamento VIMIZIM, para o tratamento de mucopolissacaridose tipos I e IV, no Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público e as entidades 

que o integre, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligências no sentido de promover o aprofundamento das investigações; 

RESOLVE: 

Converter a Notícia de Fato nº 1.14.000.001690/2019-91, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes 

providências: 

1. Comunique-se à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 

2. Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a ementa contida no início desta Portaria; 

3. Oficie-se à SESAB para que se manifeste acerca da representação e da Nota Técnica nº 267/2019-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, e 

esclareça se realmente há estoque suficiente do medicamento laronidase 2,9mg/5mL. 

4. Oficie-se ao HUPES para que se manifeste acerca da representação e indique a situação atual de estoque dos referidos 

medicamentos; 

Prazo inicial: 1 (um) ano. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00005010-2019| 

PORTARIA N° 36, DE 1° DE OUTUBRO DE 2019 

 

Notícia de Fato n. 1.14.003.000177/2019-53 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato em referência, segundo a qual LUIZ ANTONIO STRIEDER, proprietário do lote nº 98, 

no Projeto de Assentamento Terra Nova, no Município de Angical-BA, noticia que solicitou empréstimo em banco e penhoraria sua terra, mas, para isso, 

sua área precisaria passar por vistoria de servidor do INCRA. Solicitou tal vistoria e um técnico analisou sua propriedade, por volta de dezembro de 2018; 

porém, até 24/07/2019, não obteve resposta do órgão, nem negativa nem positiva, e continua dependendo do documento para conseguir o empréstimo 

para que possa produzir em sua propriedade 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal, apresentam indícios de ilicitude e 

demandam investigação; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto "Apurar omissão do 

INCRA na titularização do Assentamento na Terra Nova, localizado em Angical-Bahia". 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-RVD-GO-00006050-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 
 

 NF n.º 1.18.003.000231/2019-11 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA SIGNATÁRIO, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da 

Constituição da República, considerando o prazo de tramitação do presente procedimento, e que ainda há necessidade de realização de diligências, 

determino sua conversão em inquérito civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10. 

Assim, DETERMINO: 

A) Registre-se e Autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é: Apurar suposta irregularidade e/ou omissão dolosa da 

Prefeitura Municipal De Jataí no que pertine ao fechamento da UPA - Unidade De Pronto Atendimento, ocasionando diversos prejuízos à população 

local. 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - 1ª CCR, para os 

fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) Fica designado para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Joilson Ezequiel dos Santos Junior. 
 

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MEDEIROS 

Procurador da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00034009-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Ref.: Procedimento Preparatório n.º 1.19.000.001783/2018-59 
 

O Procurador da República no Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 129 da Constituição Federal, 

Art. 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, Resolução nº 77, de 14/09/2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e 

Considerando o Procedimento Preparatório autuado nesta Procuradoria a partir de representação formulada pelo Município de 

Bacuri/MA, noticiando que o ex-prefeito, JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY, não prestou contas dos recursos recebidos à conta do PNAE, exercício 

de 2016, os quais totalizam R$ 579.120,00 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e vinte reais); 

Considerando que não consta nos autos informações acerca da existência de documentos deixados pelo investigado, que permitissem 

a realização da prestação de contas; 

Considerando que devido à constatação supra, oficiou-se a Prefeitura de Bacuri/MA na pessoa do Prefeito Washington Luís de 

Oliveira, solicitando que encaminhasse informações a respeito da existência de eventuais documentos deixados por JOSÉ BALDOÍNO que 

possibilitassem a prestação de contas; 

Considerando que tal expediente encontra-se pendente de resposta; 

Considerando que a Resolução 23 do CNMP prevê que nos Procedimentos Preparatórios, as diligências deverão ser concluídas no 

prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caso de motivo justificável (art. 2º, §6º); 

Considerando que já transcorreu o prazo de eventual prorrogação; 

RESOLVE CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL, determinando a adoção, 

inicialmente, das seguintes providências: 

a) Em cumprimento à Resolução nº 87/CSMPF : 

a.1) Autuem-se os presentes autos como Inquérito Civil Público, vinculando-o a este 10º ofício de Combate ao Crime e à Improbidade; 

a.2) Registre-se a conversão para ciência da 5ª CCR; 

a.3) Encaminhe-se para publicação no Diário Oficial e no site da PR/MA. 

b) reitere-se o teor do Ofício n. 72/2019-TFO/PR/MA. 
 

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00038270-2019| 

PORTARIA Nº 75, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 045/2019-SPGJA/DGP-

ELEITORAL, de 27 de setembro de 2019, firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de 

Barros, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Daniele Crema da Rocha Souza para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 5ª 

Zona Eleitoral - Nova Mutum, no dia 25/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes, por 

motivo de compensação de plantão. 

Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Daniel Balan Zappia para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 7ª Zona 

Eleitoral - Diamantino, no período de 04 a 18/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Gileade Pereira Souza Maia, por motivo de 

férias. 

Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Arivaldo Guimarães da Costa Junior para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 

a 12ª Zona Eleitoral - Campo Verde, no período de 14 a 18/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Marcelo dos Santos Alves 

Correa, por motivo de compensação de plantão. 
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Art. 4º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Osvaldo Moleiro Neto para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 18ª Zona 

Eleitoral - Mirassol D'Oeste, no período de 07 a 25/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Saulo Pires de Andrade Martins, por 

motivo de compensação de plantão e férias. 

Art. 5º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Leonardo Moraes Gonçalves para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 21ª 

Zona Eleitoral - Lucas do Rio Verde, no período de 07 a 15/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça José Vicente Gonçalves de 

Souza, por motivo de compensação de plantão. 

Art. 6º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Pedro da Silva Figueiredo Junior para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 

22ª Zona Eleitoral - Sinop, no dia 11/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Thiago Henrique Cruz Angelini, por motivo de 

compensação de plantão. 

Art. 7º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Wellington Petrolini Molitor para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 26ª 

Zona Eleitoral - Nova Xavantina, no período de 01 a 03/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Tereza de Assis Fernandes, por 

motivo de compensação de plantão e férias. 

Art. 8º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Graziella Salina Ferrari para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 28ª Zona 

Eleitoral - Porto Alegre do Norte, no período de 11 a 25/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Marcelo Rodrigues Silva, por 

motivo de compensação de plantão e férias. 

Art. 9º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Marcio Schimiti Chueire para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 31ª Zona 

Eleitoral - Canarana, nos dias 07 e 08/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Matheus Pavão de Oliveira, por motivo de férias. 

Art. 10 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Rebeca Santana Rego para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 33ª Zona 

Eleitoral - Peixoto de Azevedo, no período de 08 a 11/10/2019 e, também, no dia 17/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça 

Marcelo Mantovanni Beato, por motivo de compensação de plantão. 

Art. 11 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Fernanda Pawelec para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 36ª Zona 

Eleitoral - Vera, nos dias 02 e 03/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Willian Oguido Ogama, por motivo de compensação de 

plantão. 

Art. 12 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Arthur Yasuhiro Kenji Sato para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 44ª 

Zona Eleitoral - Guarantã do Norte, no período de 09 a 18/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Luis Alexandre Lima Lentisco, 

por motivo de férias. 

Art. 13 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Carlos Frederico Regis de Campos para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 

a 48ª Zona Eleitoral - Cotriguaçu, no período de 10 a 23/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Alvaro Padilha de Oliveira, por 

motivo de compensação de plantão. 

Art. 14 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Luciano Martins da Silva para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 50ª Zona 

Eleitoral - Nova Monte Verde, no período de 07 a 18/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Cleuber Alves Monteiro Junior, por 

motivo de férias e compensação de plantão. 

Art. 15 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Mariana Batizoco Silva para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 52ª Zona 

Eleitoral - São José dos Quatro Marcos, no período de 14 a 30/10/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Fabio Rogério de Souza 

Sant’anna Pinheiro, por motivo de férias e compensação de plantão. 

Art. 16 Designar, para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 53ª Zona Eleitoral - Querência, em substituição à(ao) titular, 

Promotor(a) de Justiça Edinaldo dos Santos Coelho, por motivo de férias e compensação de plantão: 

I - o(a) Promotor(a) de Justiça Marcio Schimiti Chueire, no período de 20 a 28/10/2019; 

II - o(a) Promotor(a) de Justiça Matheus Pavão de Oliveira, no período de 29 a 31/10/2019. 

Art. 17 Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob Filho para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 

a 61ª Zona Eleitoral - Comodoro, no período de 29/10/2019 a 1º/11/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Felipe Augusto Ribeiro 

de Oliveira, por motivo de compensação de plantão. 

Art. 18 Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com efeitos retroativos. 
 

PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00006005-2019| 

PORTARIA Nº 44, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Ementa: Apura possíveis irregularidades na política inclusiva de pessoas com 

deficiência no Colégio Militar De Juiz De Fora/Mg. Recurso contra promoção de 

arquivamento de procedimento preparatório. Alegação de ofensa aos direitos da 

pessoa com deficiência. Necessidade de assegurar educação de qualidade às 

pessoas com deficiência, mediante ssitema educacional inclusivo, em todos os 

níveis. Portaria nº 098-Cmt Ex, de 13 de fevereiro de 2015. Recusa de matrícula 

de estudante por incapacidade da escola em atender as necessidades da candidata. 

Provimento do recurso. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos 

à sua origem. Procedimento Preparatório. Autos nº 1.22.001.000045/2017-16. 

Representante: IGO VIANA. Representada: COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE 

FORA/MG. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscrita, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar 

75, de 20 de maio de 1993, e 
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Considerando que a matrícula da menor MEIRE VIANA no Colégio Militar De Juiz De Fora/MG foi indeferida sob a justificativa de 

que a instituição de ensino não teria estrutura capaz de atender às suas necessidades, em decorrência de ser portadora de deficiência que afeta sua 

alfabetização, assim como sua capacidade de comunicação e aprendizagem; 

Considerando que este órgão ministerial expediu promoção de arquivamento de procedimento preparatório e que o representante 

apresentou recurso contra a decisão; 

Considerando o teor da manifestação do Grupo de Trabalho Inclusão para Pessoas com Deficiência e o conteúdo da decisão nº 

458/2019 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC); 

Considerando a Lei nº 13.146/2015 chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência); 

DETERMINA: 

1º) a conversão da presente procedimento preparatório em inquérito civil, para continuidade das diligências mencionadas no despacho 

anexo; 

2º) o registro desta Portaria, por meio do Sistema Único, para fins de publicação no Diário Oficial da União, conforme o art. 4º, inciso 

VI, da Resolução nº 23/2007, do CNMP e o art. 6º, da Resolução nº 87/2010, do CSMPF. 

 

ZANI CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00062438-2019| 

PORTARIA Nº 300, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Autos n°: 1.22.000.005036/2018-02 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, na Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 1º da Lei 7.347/85; e 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.22.000.005036/2018-02 foi instaurado nesta Unidade há mais de 180 dias; e 

Considerando que o presente procedimento tem por objeto apurar possíveis irregularidades na ocupação de cargos de livre nomeação 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG), especialmente em razão da denúncia de que todos os empregados da gerência 

jurídica do CAU-MG seriam ocupantes de vagas de livre provimento. 

RESOLVE converter este procedimento em Inquérito Civil, determinando, em consequência, que seja observado o disposto no artigo 

6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 

a) a juntada desta Portaria aos autos do inquérito civil em epígrafe; 

b) registro no sistema informatizado desta PRMG da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 

c) comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87 do CSMPF; 

c) a remessa de cópia da presente Portaria para publicação. 

Designo para secretariar neste feito os servidores lotados neste gabinete, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e 

art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF. 

 

ONÉSIO SOARES AMARAL 

Procurador da República 

(em substituição) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00045247-2019| 

PORTARIA Nº 206, DE 1 DE OUTUBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos narrados na Notícia Fato nº 1.23.000.001326/2019-12, instaurada a partir de requerimento de VAGNO 

VIANA FARO (PR-PA-00030066/2019), pelo qual relata que desde 2010 tenta obter um aparelho de audição no Hospital Universitário Bettina Ferro de 

Souza. Informa que já realizou todos os exames, os quais foram solicitados várias vezes, mas nunca foi chamado para receber o aparelho. 

c) Considerando que, instado a se manifestar (Ofício nº 3788/2019/GABPRDC/PR/PA-DL, datado de 28 de junho de 2019), o 

Complexo Hospitalar da UFPA respondeu que o Representante estava cadastrado para receber o aparelho auditivo, mas que teria se perdido no fluxo no 

fluxo de atendimento. Ainda, informou que o Programa de Saúde Auditiva do HUBFS estava aguardando a finalização de processo licitatório para 

aquisição de AASI em julho/2019, tendo como previsão de início da entrega dos aparelhos auditivos o mês de setembro/2019; 

d) Considerando que foi expedido novo ofício ao Complexo Hospitalar da UFPA (Ofício nº 4495/2019/GABPRDC/PR/PA-DL), 

desta feita para questionar sobre a finalização do processo de licitação informado, porém o mesmo não foi respondido; 

e) Considerando a necessidade de prosseguimento das diligências apuratórias. 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da referida Notícia de Fato, pelo que 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
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2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87, de 

2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme 

disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3- Reitere-se o ofício expedido ao Complexo Hospitalar da UFPA, para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o 

andamento do processo licitatório para aquisição de AASI, indicando, caso tenha ocorrido sua finalização, se os aparelhos auditivos já estão sendo 

distribuídos aos pacientes. 

 

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-MO-PB-00003488-2019| 

PORTARIA Nº 45, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, ''b'', e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 

c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados se insere no rol de atribuições do Ministério Público 

Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 

Converte o Procedimento Preparatório Nº 1.24.004.000033/2019-41 em Inquérito Civil - IC, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010: " Apurar supostas irregularidades na construção da 

segunda etapa da obra do Parque das Águas no município de Monteiro/PB". 

Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 

I) Registro e autuação da presente portaria; 

II) Comunicação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução CSMPF 

nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, 

e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento de  informática. 

 

JANAINA ANDRADE DE SOUSA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00039879-2019| 

PORTARIA Nº 183 - 185, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 

79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DISPENSAR: 

183. REYNALDO DI LORENZO SERPA FILHO, Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Picuí, ora exercendo a função 

eleitoral perante a 25ª Zona Eleitoral - Picuí, qual foi designado por meio da Portaria n.º 150/2019, a partir de 23/09/2019; 

184. THOMAZ ILTON FERREIRA DOS SANTOS, 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Pombal, ora exercendo a 

função eleitoral perante a 52ª Zona Eleitoral - Coremas, qual foi designado por meio da Portaria n.º 169/2019, a partir de 01/09/2019; 

185. SÓCRATES DA COSTA AGRA, 20º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, ora exercendo a função 

eleitoral perante a 67ª Zona Eleitoral - Remígio, qual foi designado por meio da Portaria n.º 176/2019, a partir de 23/09/2019. 

 

RODOLFO ALVES SILVA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00039880-2019| 

PORTARIAS Nº 186 - 192, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 

79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 

186. CLÁUDIA CABRAL CAVALCANTE, 1ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Ingá, para exercer a função eleitoral 

perante a 8ª Zona Eleitoral - Ingá, durante o biênio de 22/09/19 a 21/09/21; 

187. SÓCRATES DA COSTA AGRA, 20º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para exercer a função 

eleitoral perante a 25ª Zona Eleitoral - Picuí, durante o período de 23/09/19 a 29/02/20, em virtude do afastamento justificado do Dr. Reinaldo Di Lorenzo 

Serpa Filho; 

188. ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRÃO, 51º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de João Pessoa, ora exercendo 

suas funções como Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Água Branca, para exercer a função eleitoral perante a 34ª Zona Eleitoral - Princesa 
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Isabel, durante o período de 18/09/19 a 20/09/19, em virtude do afastamento justificado da Doutora Maria Socorro Lemos Mayer, para gozo de folga de 

plantão; 

189. LÍVIA VILANOVA CABRAL, 2ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Patos, para exercer a função eleitoral perante 

a 34ª Zona Eleitoral - Princesa Isabel, durante o período de 23/09/19 a 27/09/19 e de 30/09/19 a 03/10/19, em virtude do afastamento justificado da 

Doutora Maria Socorro Lemos Mayer, para gozo de folga de plantão; 

190. LEAN MATHEUS DE XEREZ, 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Conceição, para exercer a função eleitoral 

perante a 40ª Zona Eleitoral - São José de Piranhas, durante os dias 27/09/19 e 30/09/19, em virtude do afastamento justificado da Dra. Fabiana Pereira 

Guedes para gozo de folga de plantão; 

191. LEIDIMAR ALMEIDA BEZERRA, 5º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Patos, para exercer a função eleitoral 

perante a 52ª Zona Eleitoral - Coremas, durante o período de 01/09/19 a 29/02/20, em virtude de vacância da referida Promotoria; 

192. ARLINDO ALMEIDA DA SILVA, 10º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para exercer a função 

eleitoral perante a 67ª Zona Eleitoral - Remígio, durante o período de 23/09/19 a 10/10/19, em virtude do afastamento da Drª Ana Grazielle Araújo Batista 

de Oliveira, para gozo de licença prêmio. 

 

RODOLFO ALVES SILVA 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00070819-2019| 

PORTARIA Nº 486, DE 1º DE OUTUBRO 2019 

 

PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e em razão de afastamento do Procurador da República JOSE LEONARDO LUSSANI DA SILVA e de impedimento 

da Procuradora da República HAYSSA KYRIE MEDEIROS JARDIM, ambos lotados na PRM/Guaíra, resolve: 

Designar a Procuradora da República ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE para, como órgão do Ministério Público 

Federal, oficiar exclusivamente no evento 20 dos autos 5001226-37.2019.4.04.7017, em trâmite na 1ª Vara Federal de Guaíra. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00007010-2019| 

PORTARIA Nº 57, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 
 

(Portaria de Conversão de PP em ICP). Procedimento Preparatório nº 

1.26.008.000030/2019-01. “apurar notícia de supostas irregularidades com a 

Auditoria Especial instaurada na Prefeitura de Maraial, conforme constatado na 

TC nº 1727223-3, exercícios financeiros 2014 e 2015, encaminhada pelo Tribunal 

de Contas de Pernambuco (TCE/PE), por meio do Ofício 00372/2018-

TCE/MPCO-RCD.” 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 

n.° 75, de 20 de maio de 1993, e; 

Considerando que o presente procedimento preparatório originou-se, por meio da presentação, encaminhada pelo Ministério Público 

de Pernambuco, que noticiou a realização de Auditoria Especial na Prefeitura Municipal de Maraial, relativa ao exercício de 2015, cujo processo foi 

autuado sob o n° 1727223-3; 

Considerando que no presente caso, observou-se o acúmulo de 5 (cinco) vínculos em várias unidades jurisdicionadas pelo mesmo 

servidor, o que revela indícios de não ter havido a efetiva prestação do serviço; 

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 incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de outros 

direitos e interesses sociais e difusos; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal. 

Considerando o teor da Resolução n° 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 para a necessidade de maior aprofundamento das investigações, 

com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000030/2019-01 em Inquérito Civil Público, determinando: ao Setor 

Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta 

Procuradoria, assinalando como objeto do Inquérito Civil “apurar notícia de supostas irregularidades com a Auditoria Especial instaurada na Prefeitura 

de Maraial, conforme constatado na TC nº 1727223-3, exercícios financeiros 2014 e 2015, encaminhada pelo Tribunal de Contas de Pernambuco 

(TCE/PE), por meio do Ofício 00372/2018-TCE/MPCO-RCD.”, vinculado à 5ª CCR. 
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Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes providências: a) 

expeça-se ofício à Prefeitura de Quipapá, para que no prazo de 10 (dez) dias, informe qual o tipo de vínculo estabelecido entre a Prefeitura de Quipapá e 

Audrey 

Luciano dos Anjos Almeida, bem como esclarecer qual o(s) dia(s) que prestava serviços médicos ao município; 

b) reiteração do Ofício Nº 743/2019 (PRM-SAG-PE-00003762/2019) endereçado à Prefeitura de Catende/PE.; 

Cumpra-se. 

 

NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00007009-2019| 

PORTARIA Nº 60, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Notícia de Fato nº 1.26.008.000073/2019-88. (Portaria de Conversão de NF em 

ICP). “Apurar supostas irregularidades cometidas pela exprefeita de Gameleira, 

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, consistentes na falta de prestação 

de contas dos recursos recebidos pelo município referente ao programa 

PROJOVEM CAMPO”. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 

n.° 75, de 20 de maio de 1993, e; 

Considerando que a Notícia de Fato originou-se, por meio da representação da prefeitura atual de Gameleira (PRM-SAG-PE-

00001735/2019), a qual noticia, em apertada síntese, que o Governo Federal transferiu a quantia de R$ 1.272.330,00 (um milhão, duzentos e setenta e 

dois mil, trezentos e trinta reais), entre 2014 e 2016. 

Considerando que inexiste nos arquivos municipais documentação acerca da adequada aplicação das verbas, o que indica a existência 

de fortes indícios da ocorrência de atos de improbidade, e ainda dos atos tipificados no Decreto-Lei nº 201/1967. 

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 incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de outros 

direitos e interesses sociais e difusos; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal. 

Considerando o teor da Resolução n° 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 para a necessidade de maior aprofundamento das investigações, 

com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter a notícia de fato nº 1.26.008.000073/2019-88 em Inquérito Civil Público, determinando: ao Setor Jurídico que 

providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, 

assinalando como objeto do Inquérito Civil “apurar supostas irregularidades cometidas pela ex-prefeita de Gameleira, YEDA AUGUSTA SANTOS DE 

OLIVEIRA, consistentes na falta de prestação de contas dos recursos recebidos pelo município referente ao programa PROJOVEM CAMPO”, vinculada 

à 5ª CCR. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes providências: 

a) reiteração do Ofício nº 623/2019/PRM C.S.AGOSTIN/NLS endereçado à Prefeitura de Gameleira/PE; 

b) 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. 
 

NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00050538-2019| 

PORTARIA Nº 112, DE 1° DE OUTUBRO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003713/2018-09 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de 

maio de 1993, 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 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° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução 

nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando o esgotamento do prazo de tramitação do procedimento, e a necessidade de prosseguir em sua instrução até o deslinde 

dos fatos; 

ResolveinstauraroInquéritoCivilnº1.26.000.003713/2018-09, 

determinando: 

1) Registro e autuação da presente Portaria, acompanhada do Procedimento Preparatório supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil Apurar notícia de supostas irregularidades no âmbito do Loteamento Nossa Senhora Conceição, Moreno/PE, consistente na constatação 
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pela Defesa Civil de que os imóveis residenciais construídos a menos de 5 (cinco) anos, com financiamento do Programa "Minha Casa, Minha Vida", 

sofrem de vícios de construção, necessitando de reparos urgentes. 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Laís Abath, matrícula nº 26823, ocupante do cargo de Técnico 

Administrativo, 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; 

3) Comunicação à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 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) Publicação deste ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 

computadores. 

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. 

Por fim, infere-se a ausência de Respostas aos Ofícios nº 6086/2018, 804/2019 e 2548/2019/PRPE/2º OFÍCIO, destinados ao 

Secretário Municipal de Obras e Serviços da Prefeitura de Moreno, Aguinaldo Sena, entregues no endereço supra em 12/12/2018, 

01/02/2019 e 29/05/2019, expeça-se ofício ao Prefeito daquele município relatando os fatos noticiados e advertindo que sua inércia 

em responder às requisições do Ministério Público Federal podem ensejar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal. 

 

MARIA MARÍLIA OLIVEIRA CALADO 

Procuradora da República 

em substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00022485-2019| 

PORTARIA Nº 69, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Estado do Piauí, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129, bem como Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 

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 (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 

37, caput); 

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, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO o procedimento 1.27.000.001825/2018-80 instaurado nesta Procuradoria para apurar prestação de contas de 

recursos recebidos por meio do Programa TD - Projovem Campo, exercício 2014, no município de Curralinhos/PI; 

CONSIDERANDO a necessidade de mais prazo para realização de diligências; 

RESOLVE 

CONVERTER, através da presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o Procedimento 

Preparatório nº 1.27.000.001825/2018-80 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a referida irregularidade. 

Autue-se, registre-se e publique-se. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00022497-2019| 

PORTARIA Nº 70, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Estado do Piauí, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129, bem como Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 

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 (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 

37, caput); 

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, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO o procedimento 1.27.000.001870/2018-34 instaurado nesta Procuradoria para apurar supostas irregularidades na 

aplicação de recursos federais destinados à execução da Unidade Escolar Ritinha Rosa de Moura no município de São Miguel da Baixa Grande/PI, por 

intermédio da SEDUC/PI (contrato nº 146/2010); 

CONSIDERANDO a necessidade de mais prazo para realização de diligências; 

RESOLVE 

CONVERTER, através da presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o Procedimento 

Preparatório nº 1.27.000.001870/2018-34 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a referida irregularidade. 
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Autue-se, registre-se e publique-se. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00022507-2019| 

PORTARIA Nº 71, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Estado do Piauí, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129, bem como Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 

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 (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 

37, caput); 

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, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO o procedimento 1.27.000.001827/2018-79 instaurado nesta Procuradoria para apurar invasões às margens da 

Barragem Joana em Pedro II/PI, com suposto prejuízo à saúde do manancial e ao sistema de distribuição de água à população local.CONSIDERANDO 

a necessidade de mais prazo para realização de diligências; 

RESOLVE 

CONVERTER, através da presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o Procedimento 

Preparatório nº 1.27.000.001827/2018-79 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a referida irregularidade. 

Autue-se, registre-se e publique-se. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00022509-2019| 

PORTARIA Nº 92, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Estado do Piauí, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; Resolução CNMP n° 23/2007, 

artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos difusos e coletivos, notadamente a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que os elementos de informação colhidos no âmbito da NF nº 1.27.000.000568/2019-40 acerca de suposta prática 

abusiva contra o consumidor, consistente na inexistência de cobrança por hora a partir da 2ª diária no estacionamento do aeroporto de Teresina/PI; 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão do procedimento da Notícia de Fato expirou e que ainda não se têm os elementos 

suficientes para adoção das medidas elencadas no artigo 4º da Resolução nº 87/2010; 

DETERMINO: 

a instauração do procedimento preparatório nº 1.27.000.000568/2019-40, com fulcro no artigo 4º, §2º, da Resolução nº 87/2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Autue-se e registre-se. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00093310-2019| 

PORTARIA Nº 1.100, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 1069/2019 para interromper as férias do Procurador 

da República SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS no dia 02 de outubro 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 SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS solicitou interrupção de férias - anteriormente 

marcadas para o período de 26 de setembro a 12 de outubro de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 1069/2019, publicada no DMPF-e 207 - Extrajudicial de 24 de 

setembro de 2019, Página 11) - no dia 2 de outubro de 2019, por necessidade de serviço, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1069/2019 para interromper as férias do Procurador da República SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS 

no dia 2 de outubro de 2019 incluindo-o, neste dia, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00093334-2019| 

PORTARIA Nº 1.102, DE 1 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre férias do Procurador da República CLÉBER DE OLIVEIRA 

TAVARES NETO no período de 05 a 19 de dezembro 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 CLÉBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO solicitou fruição de férias no 

período de 05 a 19 de dezembro de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República CLÉBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO, no período de 05 a 19 de dezembro de 2019, 

da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00093342-2019| 

PORTARIA Nº 1.104, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre férias remanescentes da Procuradora da República CÍNTIA MELO 

DAMASCENO MARTINS no dia 04 de outubro de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República CÍNTIA MELO DAMASCENO MARTINS solicitou fruição de férias 

remanescentes no dia 04 de outubro de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República CÍNTIA MELO DAMASCENO MARTINS, no dia 04 de outubro de 2019, da distribuição 

de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00003427-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais estatuídas no art. 129 da Constituição da 

República, especialmente no que tange à proteção do patrimônio público e social, em razão da competência constitucional de defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao zelo à probidade administrativa (arts. 129, inciso III, 

da Constituição Federal e art. 6º, inciso VII, alínea 'b', LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO o teor dos fatos narrados na presente notícia de fato, os quais dão conta de irregularidades na frequência dos 

médicos contratados pela empresa Atena, para prestação de serviços médicos; 

Determina a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar a extensão dos fatos, bem como identificar eventuais 

irregularidades e seus responsáveis, para, ao fim e ao cabo, se for o caso, viabilizar o ajuizamento das medidas judiciais e/ou adoção das medidas 

extrajudiciais cabíveis. 

Autuar a portaria e as peças de informação que originaram a instauração. 

A título de diligências investigatórias, cumprir o item [b] do despacho PRM-BGO-RS-00001039/2019. 

Designa-se o servidora Valéria Strauch Furquim, matrícula nº 25251, para secretariar os trabalhos. 

Comunique-se ao representante e à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil (art. 6º da Res. nº 

87/06-CSMPF), inclusive para fins de publicação da portaria. 

Afixar cópia da portaria, em tamanho reduzido, no átrio da Procuradoria da República de Bento Gonçalves/RS. 

 

ALEXANDRE SCHNEIDER, 

Procurador da República. 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-URU-RS-00003604-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário; 

CONSIDERANDO que a Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, "b", da Lei Complementar 

nº 75/93; 

CONSIDERANDO os fatos narrados nos autos do procedimento administrativo nº 1.29.011.000259/2018-95, instaurado para 

averiguar possível irregularidade na promoção de "Fundação de Apoio à UNIPAMPA - Campus Alegrete/RS", ainda em andamento nesta unidade; 
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RESOLVE instaurar inquérito civil, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - 1ª CCR/MPF, 

com o seguinte objeto: "Averiguar possível irregularidade na promoção de "Fundação de Apoio à UNIPAMPA - Campus Alegrete/RS". 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-URU-RS-00003605-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário; 

CONSIDERANDO que a Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, "b", da Lei Complementar 

nº 75/93; 

CONSIDERANDO a remessa, pela Corregedoria Estadual da EBCT no Estado do Rio Grande do Sul, do Ofício nº 9803675/2019-

RS-CORE-COGER, em 19/09/2019, contendo cópia dos autos do procedimento administrativo disciplinar NUP nº 53137.013928/2019-9, em que foi 

aplicada a penalidade de rescisão do contrato de trabalho por justa causa a empregado público lotado na Agência dos Correios de Itaqui/RS; 

CONSIDERANDO que os fatos noticiados pela Corregedoria Estadual do EBCT apontam indícios do cometimento de atos de 

improbidade administrativa por parte de ex-funcionário da Agência de Correios de Itaqui/RS, que se amoldam, em tese, as condutas nos artigos 9 e 11 

da Lei 8.429/92; 

RESOLVE instaurar inquérito civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 4ª CCR/MPF, 

com o seguinte objeto: "Apurar possível ato de improbidade administrativa cometido por ex-funcionário da da Agência de Correios de Itaqui/RS". 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SMA-RS-00009847-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, lotada e em exercício nesta 

Procuradoria da República no Município de Santa Maria/RS, nos termos do que dispõe a Resolução 87, de 06/04/2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO as informações colhidas no âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.29.008.000101/2019-55, instaurado para 

averiguar eventuais efeitos nocivos à saúde dos integrantes da comunidade Quilombola Arnesto Penna Carneiro, decorrentes do uso irregular de 

agrotóxicos em propriedades vizinhas. 

CONSIDERANDO o franco andamento do feito e a necessidade de proceder-se, em complementação aos elementos já colhidos, à 

realização de novas diligências, notadamente quanto à pertinente inspeção local na área Quilombola; 

CONSIDERANDO que os fatos tratados versam sobre o direito fundamental à saúde, além da proteção ao meio ambiente, vinculados 

a Comunidade Quilombola, esta considerada de minoria étnica, e assim enquadrável na função institucional do Ministério Público da União, de acordo 

com a Lei Complementar nº 75/93 (art. 5º, V e VI, além do art. 6º, VII, “c”); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1998 definiu o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, 

CF), tendo estabelecido no seu art. 129 as suas funções institucionais, com ênfase à promoção do Inquérito Civil como meio de proteção de interesses 

difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que em nível infraconstitucional, existem normas que legitimam o Ministério Público na defesa de interesses das 

populações quilombolas, como a Lei de Ação Civil Pública - Lei nº 7.347/1985 (art. 1º, IV, além do art. 5º, I). 

CONSIDERANDO que o ofício encaminhado pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do 

Rio Grande do Sul (ofício nº 258/2019), no qual restou descrito que apenas questões de aviação agrícola é que seriam de competência do MAPA, bem 

como o apontamento de que “o controle e fiscalização da pulverização terrestre de agrotóxicos são de competência da Secretaria Estadual da Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR)”. 

CONSIDERANDO a expiração do prazo de tramitação do feito, e a necessidade de obtenção de outras informações e realização de 

diligência local na comunidade Quilombola por parte de Órgão responsável pela avaliação de eventuais danos decorrentes da suposta aplicação irregular 

de agrotóxicos; 

RESOLVE converter o presente em INQUÉRITO CIVIL com arrimo no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no art. 2º, 

§ 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 6ª CCR/MPF, Código 900014 

- Quilombolas / Tutela Coletiva, tendo por objeto o seguinte: "apurar o uso irregular de agrotóxicos e seus efeitos nocivos na saúde dos integrantes da 

Comunidade Quilombola Arnesto Penna Carneiro". 

Para tanto, providencie-se: 

I. o registro e autuação da presente Portaria; 
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II. a remessa da Portaria para publicação nos termos do art. 4º, inc. VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e o art. 16, § 1º, inc. I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

III. a publicação da Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PRRS, e 

IV. a expedição de ofício requisitório a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria/RS, com reiteração do teor já formulado no 

Ofício nº 675/2019/PRM-SMA/GAB3, a ser entregue “em mão própria” ao Sr. Secretário, com as expressas advertências legais como já constou do 

Ofício nº 1144/2019/PRM-SMA/GAB3, e ainda, com a ressalva expressa de que a requisição versa sobre dados técnicos indispensáveis à possível 

propositura de ação civil por este Parquet. 

V. a expedição de ofício a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR - 

https://www.agricultura.rs.gov.br/a-seapi) com a requisição de diligência local visando a apurar eventual aplicação irregular de agrotóxicos nas 

proximidades da Comunidade Quilombola Arnesto Penna Carneiro (https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Arnesto_Penna_Carneiro), localizada nos 

limites territoriais de Santa Maria/RS, e quanto a eventual contaminação/prejuízo à saúde das pessoas, a ser procedida na área rural que teria sido aplicado 

irregularmente os agrotóxicos, bem como sejam procedida entrevistas de pessoas moradoras da referida Comunidade para melhor apurar tal situação, 

devendo ser encaminhada cópia integral (digital) deste feito àquele órgão. 

VI. Com as informações, retornem conclusos. 

 

LARA MARINA ZANELLA MARTÍNEZ CARO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-NHM-RS-00006716-2019| 

PORTARIA N° 54, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Inquérito Civil n.º 1.29.003.000287/2019-92. Saúde. 1ª CCR. Saúde. 1ª CCR. 

Ponto Eletrônico. Médicos. Odontólogos. Controle da Jornada. Igrejinha/RS. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CRFB, 

art. 196); 

CONSIDERANDO ainda que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 

direitos constitucionais e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (CRFB, art. 129, III e LC nº 75/93, art. 

6º, VII, 'a' e 'd', e art. 7º, I); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia (art. 129, II, da CRFB; arts. 2º e 5º, V, "a", da LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 

8.142/90; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/11 dispõe, em seu art. 5º, que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 

que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

CONSIDERANDO que um mecanismo de controle da jornada dos profissionais da área da saúde é absolutamente necessário à 

observância dos princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e máxima efetividade dos direitos sociais; 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 06/2017, expedida, no Inquérito Civil Público nº 1.29.003.000601/2016-94, ao município de 

Igrejinha/RS (PRM-NHM-RS-00005641/2019); 

CONSIDERANDO a realização de vistoria, efetuada pelos Técnicos de Segurança Institucional e de Transporte, nas unidades de 

saúde do município citado (PRM-NHM-RS-00005642/2019); 

CONSIDERANDO que, nas vistorias referidas no parágrafo anterior, identificou-se que a Recomendação expedida pelo MPF ao 

referido município não está sendo plenamente cumprida; 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF, 

com o objetivo de apurar se o município de Igrejinha/RS cumpre os termos da Recomendação nº 06/2017, mantendo controle adequado sobre o 

cumprimento da jornada de trabalho de médicos e odontólogos que são, de qualquer forma, vinculados ao SUS, bem como disponibilizando os horários 

da jornada de trabalho e os registro de frequência dos profissionais de saúde aos usuários. 

Desse modo, o MPF determina: 

1) autue-se esta portaria e remeta-se cópia digital à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 

comunicar a instauração deste inquérito civil e requerer a publicação deste ato no Diário Oficial da União e no portal do MPF, em observância aos arts. 

5º, VI; 6º e 16, § 1º, I; da Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 

2) designo como Secretário deste Inquérito Civil o servidor Juliano da Silva, conforme dispõe o inciso V, art. 5º, da Resolução nº 87 

do CSMPF, de 06/04/2010; e 

3) desde já, determino que seja expedido ofício, de ordem, às Unidades de Saúde do Município de Igrejinha/RS, encaminhando cópia 

dos respectivos relatórios de vistoria (PRM-NHM-RS-00005642/2019), bem como da Recomendação nº 06/2017 (PRM-NHM-RS-00005641/2019), para 

que, no prazo de 15 dias, informem: (a) se os médicos e odontólogos, assim como os demais servidores que estejam de qualquer forma vinculados ao 

SUS, na unidade de saúde, ainda que sejam terceirizados ou pertencentes a Programas Federais, como o Mais Médicos, já estão registrando 

eletronicamente a frequência de trabalho ou prestação de serviço, independentemente do seu regime jurídico; (b) se a unidade de saúde mantém, na sua 

recepção, quadro informando o nome de todos os médicos e odontólogos, sua especialidade e o horário da jornada de trabalho de cada um deles; (c) se o 

quadro referido no item "b" ainda informa que o registro de frequência dos profissionais está disponível, no local ou em outra localidade (e, nesse caso, 

com a devida justificação), para consulta de qualquer cidadão; (d) se ainda está havendo a disponibilização do registro de frequência dos profissionais 

aos usuários; e (e) se já houve a disponibilização, na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos que estejam vinculados, de 
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qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde. Outrossim, requisita-se que comprovem as informações prestadas com a devida documentação, inclusive 

com material fotográfico. 

 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-NHM-RS-00006717-2019| 

PORTARIA N° 55, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Inquérito Civil n.º 1.29.003.000283/2019-12. Saúde. 1ª CCR. Saúde. 1ª CCR. 

Ponto Eletrônico. Médicos. Odontólogos. Controle da Jornada. Sapiranga/RS. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CRFB, 

art. 196); 

CONSIDERANDO ainda que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 

direitos constitucionais e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (CRFB, art. 129, III e LC nº 75/93, art. 

6º, VII, 'a' e 'd', e art. 7º, I); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia (art. 129, II, da CRFB; arts. 2º e 5º, V, 'a', da LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 

8.142/90; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/11 dispõe, em seu art. 5º, que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 

que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

CONSIDERANDO que um mecanismo de controle da jornada dos profissionais da área da saúde é absolutamente necessário à 

observância dos princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e máxima efetividade dos direitos sociais; 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 23/2017, expedida, no Inquérito Civil Público nº 1.29.003.000601/2016-94, ao município de 

Sapiranga/RS (PRM-NHM-RS-00005632/2019); 

CONSIDERANDO a realização de vistoria, efetuada pelos Técnicos de Segurança Institucional e de Transporte, nas unidades de 

saúde do município citado (PRM-NHM-RS-00005633/2019); 

CONSIDERANDO que, nas vistorias referidas no parágrafo anterior, identificou-se que a Recomendação expedida pelo MPF ao 

referido município não está sendo plenamente cumprida; 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF, 

com o objetivo de apurar se o município de Sapiranga/RS cumpre os termos da Recomendação nº 23/2017, mantendo controle adequado sobre o 

cumprimento da jornada de trabalho de médicos e odontólogos que são, de qualquer forma, vinculados ao SUS, bem como disponibilizando os horários 

da jornada de trabalho e os registro de frequência dos profissionais de saúde aos usuários. 

Desse modo, o MPF determina: 

1) autue-se esta portaria e remeta-se cópia digital à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 

comunicar a instauração deste inquérito civil e requerer a publicação deste ato no Diário Oficial da União e no portal do MPF, em observância aos arts. 

5º, VI, 6º e 16, § 1º, I, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 

2) designo como Secretário deste Inquérito Civil o servidor Juliano da Silva, conforme dispõe o inciso V, art. 5º da Resolução nº 87 

do CSMPF, 06/04/2010; 

3) desde já, determino que seja expedido ofício, de ordem,  às Unidades de Saúde do Município de Sapiranga/RS, exceto em relação 

ao Hospital de Sapiranga, encaminhando cópia dos respectivos relatórios de vistoria (PRM-NHM-RS-00005633/2019), bem como da Recomendação nº 

23/2017 (PRM-NHM-RS-00005632/2019), para que, no prazo de 15 dias, informem: a) se os médicos e odontólogos, assim como os demais servidores 

que estejam de qualquer forma vinculados ao SUS, na unidade de saúde, ainda que sejam terceirizados ou pertencentes a Programas Federais, como o 

Mais Médicos, já estão Registrando Eletronicamente a frequência de trabalho ou prestação de serviço, independentemente do seu regime jurídico; b) se 

a unidade de saúde mantêm, na recepção da unidade de saúde, quadro informando o nome de todos os médicos e odontólogos, sua especialidade e o 

horário da jornada de trabalho de cada um deles; c) se o quadro referido no item "b" ainda informa que o registro de frequência dos profissionais está 

disponível, no local ou em outra localidade (e, nesse caso, com a devida justificação), para consulta de qualquer cidadão; d) se ainda está havendo a 

disponibilização do registro de frequência dos profissionais aos usuários; e e) se já houve a disponibilização, na internet, do local e horário de atendimento 

dos médicos e odontólogos que estejam vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde. Outrossim, requisita-se que comprove as informações 

prestadas com a devida documentação, inclusive com material fotográfico; e 

4) determino, também, que seja expedido ofício, de ordem, ao Hospital de Sapiranga, encaminhando cópia do Relatório de vistoria 

feita na unidade (PRM-NHM-RS-00005633/2019), e requisitando que atenda, também, ao disposto na Recomendação nº 23/2017 (encaminhar cópia 

anexa - PRM-NHM-RS-00005632/2019), encaminhada ao Município de Sapiranga, comprovando o seu cumprimento, no prazo de 30 dias. 

 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00064428-2019| 

PORTARIA Nº 255, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 
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que, a partir do Ofício nº 0073/2018/SEGUR/SRTb-RS/Mtb oriundo do Ministério do Trabalho – Seção de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SEGUR), são noticiadas possíveis irregularidades consistentes na ausência de monitoramento de tempestades elétricas ocorridas no Aeroporto 

Internacional Salgado Filho; 

as informações prestadas pela ANAC no Ofício nº 216/2018/SIA-ANAC, referindo que a regulamentação da Agência referente a 

descargas elétricas atmosférica restringe-se à interrupção das atividades de abastecimento ou transferência de combustível de aeronave durante a 

incidência de raios ou tempestades elétricas nas imediações do aeródromo; 

que o Aeroporto Internacional Salgado Filho atualmente é mantido e explorado pela empresa Fraport Brasil S/A, concessionária de 

serviço público federal, tendo como poder concedente a Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”); 

que a ANAC é uma autarquia especial, entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta e vinculada ao Ministério da 

Defesa, nos termos da Lei nº 11.182/2005; 

a atribuição do Ministério Público Federal prevista no art. 37, inc. I, LOMPU, c/c art. 109, CF/88, para apuração da suposta lesão ou 

ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/932, instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar possíveis irregularidades 

existentes no Aeroporto Internacional Salgado Filho que submetam os consumidores a riscos associados a descargas atmosféricas. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 

1)que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil da Notícia de Fato nº. 1.29.000.002970/2018-11, 

juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

2)que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/063, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único; 

Certifique-se. 

 

ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00064397-2019| 

PORTARIA Nº 269, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.29.000.001139/2019-15 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas "a", "c" 

e "d", 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93); 

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 (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 

5º, inciso V, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 

196 da Constituição Federal; art. 2º, caput e § 1º, da Lei 8.080/90); 

CONSIDERANDO que o presente expediente foi autuado com o objetivo de verificar a notícia de suposto desabastecimento de alguns 

imunobiológicos; 

CONSIDERANDO que a Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde informou que atualmente ocorrem 

atrasos no cumprimento dos cronogramas de entrega apenas dos soros Antirrábico, Antivenenos, Antitetânico e Antiloxoscélico; 

CONSIDERANDO que no curso do expediente constatou-se que tais atrasos nas distribuições são decorrentes de adequações e 

reformas nos laboratórios Instituto Vital Brazil e na Fundação Ezequiel Dias; 

CONSIDERANDO que o Instituto Butantan esclareceu que finalizou a reforma de sua planta industrial de produção de soros 

hiperimunes entre 2014 e 2015, retornando às atividades fabris em fevereiro de 2016 e, desde então, sua produção dos soros antirrábico, antivenenos e 

antitetânico vem se efetuando regularmente; 

CONSIDERANDO que o Instituto Vital Brazil trouxe aos autos informes de reuniões realizadas entre laboratórios, INCQS e 

Ministério da Saúde, por meio dos quais indicaram-se providências que poderiam ser adotadas com o objetivo de amenizar tal cenário de 

desabastecimento, como o compartilhamento da produção de plasma e de imunoglobulinas concentradas do IVB para processamento e envase pela 

Fundação Ezequial Dias e o aumento da capacidade produtiva do Instituto Butantan; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.29.000.001139/2019-15 em INQUÉRITO CIVIL, objetivando acompanhar a 

regularização da distribuição dos soros Antirrábico, Antivenenos, Antitetânico e Antiloxoscélico pelo Ministério da Saúde. 

Altere-se o resumo do objeto do expediente no Sistema Único e oficie-se à SVS/MS, com cópia dos documentos de fls. 103/104, 

110/112, 114/121, solicitando que, diante das adequações e reformas que vêm ocorrendo nos laboratórios Instituto Vital Brazil e na Fundação Ezequiel 

Dias: 

a) informe as providências adotadas para a manutenção e regularização da distribuição dos soros antirrábico, antivenenos, antitetânico 

e antiloxoscélico aos Estados; 

b) esclareça se o Butantan atenderá o deficit desses soros enquanto os outros dois laboratórios seguem com seus processos de 

certificação e adequação para a produção; e 
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c) encaminhe aos autos cópia da reunião de acompanhamento ocorrida em 12/06/2019, realizada com os Institutos Butantan, Vital 

Brazil e Fundação Ezequiel Dias (conforme citado na memória da reunião ocorrida em 08/05/2019, a ser encaminhada em anexo). 

 

SUZETE BRAGAGNOLO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00064531-2019| 

PORTARIA Nº 278, DE 1 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Instaura o Inquérito Civil nº 1.29.000.001261/2019-91 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 
129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas "a", "c" 

e "d", 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93); 

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 (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 
5º, inciso V, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 
196 da Constituição Federal; art. 2º, caput e § 1º, da Lei 8.080/90); 

CONSIDERANDO que presente procedimento foi instaurado a partir de peças extraídas do Inquérito Civil nº 1.29.000.000800/2015-

41, por meio das quais evidenciou-se a necessidade do acompanhamento da construção de uma Política Nacional de Cuidados Paliativos pelo Ministério 

da Saúde; 

CONSIDERANDO que oficiada, a Coordenação-Geral de Atenção Especializada informou que retomaria as discussões relacionadas 
aos Cuidados Paliativos em junho de 2019, apresentando cronograma das ações previstas até a sua finalização; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.29.000.001261/2019-91 em INQUÉRITO CIVIL, objetivando acompanhar a 
construção das Diretrizes e da Política Nacional de Cuidados Paliativos pelo Ministério da Saúde. 

Aguarde-se o transcurso do prazo de acautelamento fixado em despacho anterior. Após, oficie-se novamente à Coordenação-Geral 

de Atenção Especializada, com cópia do documento de fls. 39/40, solicitando informar o andamento atualizado das discussões para elaboração da Política 
Nacional de Cuidados Paliativos. 

 

SUZETE BRAGAGNOLO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00007280-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO, representante 

da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da 
República; artigos 5º, I, III, e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8º, §1º, da Lei no 7.347/85 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

e outros procedimentos administrativos correlatos para a proteção dos interesses difusos e coletivos; 

 CONSIDERANDO que dentre os direitos tutelados pelo Ministério Público Federal estão inseridos os interesses das comunidades 

de remanescentes de quilombos e populações indígenas, nos termos dos normativos constitucionais e da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017, que disciplina a instauração e tramitação das Notícias de Fato e dos Procedimentos 

Administrativos de Acompanhamento, definindo tal procedimento como instrumento adequado para "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, 
políticas públicas ou instituições" (art. 8º, II); 

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de adoção de outras diligências; 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil n. 1.31.000.000716/2002-55, que conclui 

pela necessidade de "Promover o acompanhamento do processo de identificação e demarcação do território tradicional da etnia Puruborá, na região do 
rio Manoel Correia".  

RESOLVE 

Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, objetivando "Promover o acompanhamento do processo de 

identificação e demarcação do território tradicional da etnia Puruborá, na região do rio Manoel Correia", no âmbito da 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal.  

Como diligências preliminares DETERMINO: 

1. Nomear os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

2. Junte-se a presente Portaria aos autos; 

3. Cumpra-se o despacho anexo; e 

4 . Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional. 
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DAR CIÊNCIA à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos da Resolução CSMPF nº 

87, de 03/08/06, em seu artigo 6º, bem como do art. 9°, da Resolução CNMP n. 174/2017. 

Publique-se. 

 

THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00007281-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

 

A Procuradora da República no Município de Ji-Paraná/RO, THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO, representante da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 

5º, I, III, , e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8º, §1º, da Lei no 7.347/85 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

e outros procedimentos administrativos correlatos para a proteção dos interesses difusos e coletivos; 

 CONSIDERANDO que dentre os direitos tutelados pelo Ministério Público Federal estão inseridos os interesses das comunidades 

de remanescentes de quilombos e populações indígenas, nos termos dos normativos constitucionais e da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017, que disciplina a instauração e tramitação das Notícias de Fato e dos Procedimentos 

Administrativos de Acompanhamento, definindo tal procedimento como instrumento adequado para "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, 

políticas públicas ou instituições" (art. 8º,II); 

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de adoção de outras diligências; 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil n. 1.31.000.000716/2002-55, que conclui 

pela necessidade de "Promover o acompanhamento do processo de identificação e demarcação do território tradicional da etnia Cujubim, na região do 

rio Cautário". 

RESOLVE 

Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, objetivando "Promover o acompanhamento do processo de 

identificação e demarcação do território tradicional da etnia Cujubim, na região do rio Cautário", no âmbito da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal.  

Como diligências preliminares DETERMINO: 

1. Nomear os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

2. Junte-se a presente Portaria aos autos; 

3. Cumpra-se o despacho anexo; e 

4 . Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional. 

DAR CIÊNCIA à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos da Resolução CSMPF nº 

87, de 03/08/06, em seu artigo 6º, bem como do art. 9°, da Resolução CNMP n. 174/2017. 

Publique-se. 

 

THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00044797-2019| 

PORTARIA Nº 559, DE 1° DE OUTUBRO DE 2019 

 

Designa membro para atuar em notícia de fato. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

Designar o Procurador da República André Tavares Coutinho, responsável pelo 3º Ofício da Procuradoria da República no Estado de 

Santa Catarina, para atuar nos autos da Notícia de Fato nº 1.33.000.000383/2019-38, em razão de decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF, anotando-se nos sistemas o impedimento dos Procuradores da República Alisson Nelicio Cirilo Campos. 

 

DARLAN AIRTON DIAS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00044795-2019| 

PORTARIA Nº 560, DE 1 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Designa membro para atuar em inquérito civil. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

Designar o Procurador da República Lucas Aguilar Sette, responsável pelo Ofício Único da Procuradoria da República no Município 

de Concórdia, para atuar nos autos do Inquérito Civil nº 1.33.002.000352/2015-33, em razão de decisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF, anotando-se nos sistemas os impedimentos dos Procuradores da República Carlos Humberto Prola Junior e Renato de Rezende Gomes. 

 

DARLAN AIRTON DIAS 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00044809-2019| 

PORTARIA Nº 563, DE 1 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Designa membro para atuação conjunta em notícia de fato. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

Designar o Procurador da República Carlos Humberto Prolla Júnior, em exercício na Procuradoria da República no Município de 

Chapecó, para atuar em conjunto com o Procurador da República Edson Restanho, nos autos da Notícia de Fato nº 1.33.012.000194/2019-26. 

 

DARLAN AIRTON DIAS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00005459-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000484/2018-16 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 este procedimento foi instaurado a partir do encaminhamento de cópia do inquérito civil nº 

06.2017.00001749-0, da Promotoria de Justiça de Abelardo Luz/SC; 

CONSIDERANDO que o convênio com valor contratado de R$ 1.226.942,83, sendo R$ 1.208.630,24 em repasses do FNDE e R$ 

18.312,59 em contrapartida municipal, foi firmado em 2009 com previsão do fim da vigência para 2013, tendo como objeto a construção de 1 (uma) 

Unidade Escolar de Educação Infantil, modelo Proinfância, tipo B, com 1.118,48m2 de área construída, localizada à rua Paraná, 20, Centro, Ouro 

Verde/SC; 

CONSIDERANDO que a comunicação inicial foi iniciativa do próprio FNDE, através do ofício nº 27833/2019/Cgest/Diap-FNDE, 

ante a possibilidade da ocorrência de dano causado ao Erário em mais de R$ 50.000,00; 

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, que as informações constantes nos autos sobre as pendências relativas a prestação de contas apontadas no Parecer 

do FNDE elaborado no ano de 2016 podem ter sofrido significativas alterações neste ínterim. 

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 1.33.002.000484/2018-16 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: Ministério Público Federal 

Objeto da investigação: Apurar possível irregularidade no repasse de valores inerentes ao Convênio n°656386/2009, firmado entre o 

Município de Ouro Verde e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para construção de uma escola de educação infantil. 

Como próxima diligência, determino seja oficiado ao FNDE, solicitando informações atualizadas sobre a prestação de contas do 

convênio nº 656386/09, cujo objeto é a construção de 1 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, modelo Proinfância, tipo B, com 1.118,48m2 de 

área construída, localizada à rua Paraná, 20, Centro, Ouro Verde/SC, bem como sobre eventuais pendências documentais e valores a restituir ao Erário, 

discriminando os valores por itens. 

Ao município de Ouro Verde, solicite-se informações atualizadas sobre a correção das divergências apontadas no Parecer Técnico de 

Execução Física de Objeto Financiado de novembro/2016 acerca das obras de construção da Unidade Escolar de Educação Infantil 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o servidor  Fábio Marcante 

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-00045027-2019| 

PORTARIA Nº 156, DE 1° DE OUTUBRO DE 2019 
 

PP Nº 1.33.000.000723/2019-21. 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: 
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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 os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência do PP nº 1.33.000.000723/2019-21 versando sobre eventual irregularidade/ilegalidade no suposto 

abandono de terreno da União localizado na Rua José da Costa Moellman em frente ao Tribunal de Contas do Estado e ao lado da Praça Tancredo Neves, 

no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção e Patrimônio Público 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. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "1ª CCR. PATRIMÔNIO PÚBLICO. APURAÇÃO DE 

EVENTUAL ABANDONO. ÁREA DA UNIÃO LOCALIZADA NO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS"; 

b) a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 

a devida publicação; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 

 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00045016-2019| 

DESPACHO DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 
 

6º OFÍCIO. NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO, PATRIMÔNIO 

PÚBLICO E CONTROLE DE ATOS. ADMINISTRATIVOS. Procedimento 

Preparatório nº 1.33.000.001487/2019-60 
 

Diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata promoção de ação judicial, sendo imprescindível a realização ou 

conclusão de diligências e investigações no presente procedimento, prorrogue-se por mais noventa dias o prazo para a conclusão deste Procedimento 

Administrativo (art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF). 

À assessoria jurídica para análise e sugestões de providências. 

 

EDUARDO BARRAGAN 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00005010-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no art. 6º, VII, b, art. 7º, I, e 

38, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, consoante arts. 

109, 127 e 129 da Constituição Federal, e Lei Complementar nº 75/1993; 

c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, e 

na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

d) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

decide converter o presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº1.34.016.000114/2019-65, para promover ampla 

apuração dos fatos noticiados, notadamente apurar a aplicação da LEI Nº 12.845/2013 no tocante a vítimas de violência sexual - atendimento emergencial 

nos estabelecimentos públicos de saúde. 

Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. 

Após os registros habituais, publique-se a Portaria cientificando, via Sistema Único, esta instauração à Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, 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 e nos arts. 5º, I a VI, 6º e 16º, §1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

OSVALDO DOS SANTOS HEITOR JR. 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00005009-2019| 

PORTARIA Nº 22, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no art. 6º, VII, b, art. 7º, I, e 

38, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, consoante arts. 

109, 127 e 129 da Constituição Federal, e Lei Complementar nº 75/1993; 

c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, e 

na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

d) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

decide converter o presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº1.34.016.000698/2018-98, para promover ampla 

apuração dos fatos noticiados, notadamente apurar as seguintes irregularidades: prevenção de riscos ao patrimônio cultural; bens tombados pelo Instituto 

do Patrimônio histórico e artístico Nacional,  Igreja e convento de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo as pinturas e outras obras de arte integrantes 

dos referidos monumentos Edificação e Acervo - Itu 

Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. 

Após os registros habituais, publique-se a Portaria cientificando, via Sistema Único, esta instauração à Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, 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 e nos arts. 5º, I a VI, 6º e 16º, §1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

OSVALDO DOS SANTOS HEITOR JR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00011155-2019| 

PORTARIA Nº 67, DE 30 SETEMBRO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.34.012.000092/2019-73 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 

Considerando que este Órgão Ministerial, no desempenho de sua rotina de trabalho, recebeu o a notícia de fato encimada instaurada 

para apurar os possíveis impactos ambientais do empreendimento do Município de Itanhaém/SP denominado “ CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA”; 

Considerando a Política Nacional do Meio Ambiente que prevê a necessidade de estudo prévio de impacto ambiental (EIA); 

Considerando a exigência de EIA e de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança na consecução de empreendimentos pelos municípios, 

em consonância com o Plano Diretor e com a execução de Política Urbana (art. 182 e 183 da Constituição Federal c/c art. 8º, VI da Lei 10257/2001); 

Considerando que o Ministério Público tem como função Institucional a proteção dos interesses difusos e coletivos, dentre eles o 

meio ambiente (art. 129, inc. III, CF); 

Considerando a necessidade de avaliação de impacto ambiental inserta no art. 8º, XVII, “d” da Lei 12305/2010 que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

Considerando o arcabouço constitucional e legal que envolve a proteção ao Meio Ambiente (arts. 23, inc. VI e 225 da Constituição 

da República; arts. 2°, inc. I a X e 3º da Lei Federal nº 6.938/81). 

Resolve, com espeque no art. 129, inc. III, da Constituição da República, arts. 5º, I e IV e 6º, VII, a, b e c, da Lei Complementar nº 

75/93, e art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85. 

Instaurar inquérito civil para apurar, com maior desvelo, a existência de prévios estudos de impacto ambiental e de impacto de 

vizinhança no referido empreendimento do Município de Itanhaém. 

Observem-se as formalidades instituídas pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP). 

Designam-se as servidoras Débora Cecília Ferreira Pinto e Cláudia Moraes da Silva, como assessoras administrativa e jurídica, 

respectivamente. Sem prejuízo, havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas funções em 

caráter de substituição. 

Determinam-se como providências inaugurais: 

1. Autuação, registro e distribuição a este gabinete. 

2. Expedição de ofício ao Secretário de Planejamento e Meio Ambiente de Itanhaém para obtenção de informações complementares 

ao disposto no Memorando 171/2018, de 9/5/2019 (Doc. PRM-STS-SP-5424/2019). 

3. A afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República em Santos/SP, no local de costume, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. 

4. O envio de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00011156-2019| 

PORTARIA Nº 68, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.34.012.000659/2018-21 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 
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Considerando que este Órgão Ministerial, no desempenho de sua rotina de trabalho, recebeu o procedimento preparatório encimado 

a partir de apuração pelo Ministério Público do Estado de São Paulo de degradação ambiental praticada por HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS 

LTDA em área embargada por meio de Auto de Infração Ambiental nº 228280, séria A, situada na Rua Augusto Scaraboto, s/n. Alemoa, Santos/SP. 

Referida empresa descumprira ordem de embargo ao permitir que terceiros continuassem a utilizar indevidamente a área em comento, por meio de 

estacionamento de caminhões; 

Considerando o teor do Relatório de Vistoria nº 722747 da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais dando conta que a 

área degradada está inserida em zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar – art. 2º, XVIII da Lei 9985/2000; 

Considerando a Certidão de Domínio da Secretaria de Patrimônio da União, de 29.9.16, com a informação de que o imóvel investigado 

está localizado em área de domínio da União; 

Considerando a judicialização do feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com a propositura da Ação Civil Pública nº 

0004807-46.2011.8.26.0562, autuada na 12ª Vara Cível da Comarca de Santos; 

Considerando a resposta da Advocacia-Geral da União (PRM-STS-SP-00000296/2019) ao Ofício nº 1931/2018 de que, não obstante 

a certificação de domínio federal da área, o objeto apurado é de cunho nitidamente ambiental; 

Considerando que o Ministério Público tem como função Institucional a proteção dos interesses difusos e coletivos, dentre eles o 

meio ambiente (art. 129, inc. III, CF); 

Considerando a determinação pelo Juízo da Ação Civil Pública de intimação de perita para dar início aos trabalhos, de 6.6.19, 

conforme andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo1; 

Considerando o arcabouço constitucional e legal que envolve a proteção ao Meio Ambiente (arts. 23, inc. VI e 225 da Constituição 

da República; arts. 2°, inc. I a X e 3º da Lei Federal nº 6.938/81); 

Resolve, com espeque no art. 129, inc. III, da Constituição da República, arts. 5º, I e IV e 6º, VII, a, b e c, da Lei Complementar nº 

75/93, e art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85. 

Instaurar inquérito civil para apurar, com maior desvelo, a existência de degradação ambiental de área situada em zona de 

amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar. 

Observem-se as formalidades instituídas pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP). 

Designam-se as servidoras Débora Cecília Ferreira Pinto e Cláudia Moraes da Silva, como assessoras administrativa e jurídica, 

respectivamente. Sem prejuízo, havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas funções em 

caráter de substituição. 

Determinam-se como providências inaugurais: 

1. Autuação, registro e distribuição a este gabinete. 

2. Expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que se manifesta acerca do teor do Ofício 126/2019-

AGU/PSU/ST (Doc. PRM-STS-SP-00000296/2019), bem como informe resultado da perícia nos autos do Processo 0004807-46.2011.8.26.0562 da 12ª 

Vara Cível da Comarca de Santos/SP. 

3. A afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República em Santos/SP, no local de costume, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. 

4. O envio de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 

 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 

Procurador da República 
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