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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00163662-2020| 
DECISÃO Nº 132, DE 7 DE ABRIL DE 2020 

 
Referência: e-PA MPF/PRM – Dourados/MS 1.21.001.000294/2019-01 

 
1. Ciente da decisão do NAOP da 3ª Região, que não conheceu do declínio de atribuição. 
2. Considerando o Despacho nº 1670/2019 (Referência PGR-00478567/2019), do Procurador-Geral da República, onde autoriza a 

transferência do Projeto “Ministério Público pela Educação – MPEduc para a gestão administrativa e orçamentária da 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, a análise do feito cabe à referida CCR, sendo necessária a sua redistribuição. 

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-00163760-2020| 
DECISÃO Nº 133, DE 7 DE ABRIL DE 2020 

 
Referência: e-PP MPF/PRSP 1.34.001.008744/2019-47 

 
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 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 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00164164-2020| 
DECISÃO Nº 155, DE 20 DE ABRIL DE 2020 

 
REFERÊNCIA: e-IC 1.22.000.000564/2018-67 (MPF/PRMG). Inquérito Civil. 
Notícia de suposta irregularidade de ato profissional por parte de médicos 
residentes. Atuação como neurocirurgião sem a devida qualificação. Informações 
prestadas pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), pelo 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), bem como pelo 
Conselho Regional de Medicina (CRM-MG). Inexistência de registro de qualquer 
reclamação no CRM-MG. Solicitação de mais informações à representante para a 
investigação do caso. Ausência de qualquer outro dado, além do já noticiado na 
representação. Não verificada informações específicas acerca da alegada 
irregularidade, que permita a apuração da conduta. Homologação do 
arquivamento. 
 

1.O Procurador oficiante, Dr. Tarcísio Henriques, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 
(…) 
Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do Ofício n° 267/2017, encaminhado pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), 

o qual informa acerca de suposta ocupação irregular da função de neurocirurgião, em plantões hospitalares, por parte de médicos residentes sem a 
qualificação para tal. 

Oficiada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que as informações constantes do ofício encaminhado 
pela SBN, por constituírem denúncia de possível irregularidade de ato profissional, deveriam ser apuradas pelos Conselhos Nacional e Regional de 
Medicina, e que não estariam identificados, em princípio, requisitos de admissibilidade e materialidade suficientes para instauração de auditoria especial, 
no âmbito da Secretaria. 

O Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), do mesmo modo, informou que a apuração das supostas infrações deve 
ser realizada pelo Conselho Regional de Medicina, e os resultados devem ser encaminhados ao Conselho Federal de Medicina, órgão responsável pela 
aplicação de sansões aos profissionais médicos. 

Oficiou-se, então, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM- MG), requisitando que informasse se havia, na 
Autarquia, registro de exercício irregular de plantões neurocirúrgicos no estado. O Conselho, por sua vez, informou inexistirem tais registros, e solicitou 
o encaminhamento de informações mais detalhadas para que fossem tomadas as providências pertinentes. 

Considerando que o ofício que deu causa à instauração do presente feito não dispunha de detalhes quanto à irregularidade noticiada, 
oficiou-se a SBN, requisitando que informasse se alguma conduta irregular teria ocorrido no estado de Minas Gerais, e, em caso positivo, fossem 
encaminhadas informações mais aprofundadas, que possibilitassem apuração. 

A SBN, então, informou que, em consulta aos arquivos da Sociedade, nada referente ao assunto havia sido encontrado, e que 
diligenciaria junto aos membros da gestão que originou o ofício n° 267/2017. Posteriormente, esclareceu que, de fato, não foi encontrado nada além do 
registro constante do ofício supra. 

Diante do exposto, considerando a ausência de informações específicas acerca da irregularidade noticiada, que permitissem apuração 
da conduta, pelo CRM-MG e por esta Procuradoria, promovo o arquivamento do presente inquérito civil, devendo serem remetidos os autos à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os fins do disposto no art. 9º, §1º, da Lei 7.347/85 e no art. 17 da Resolução n.º 87, de 06/04/2010, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Comunique-se o(a) representante, por e-mail, remetendo-se cópia da presente decisão e informando-se, ainda, sobre a possibilidade 
de apresentação de recurso até que o arquivamento seja homologado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, conforme estabelecido no art. 
17, § 3°, da Resolução CNMP n°. 87/2010. 

(...) 
2. É o relatório. 
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00166471-2020| 
ATA DA SEPTINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2020 

 
Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se o colegiado da 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, no edifício-sede da Procuradoria Geral da República, para realização da 763ª Sessão de Revisão, presidida pela Coordenadora, 
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, presentes os membros: Dra. Mônica Nicida Garcia, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Dra. Márcia 
Noll Barboza, Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento e Dr. Claudio Dutra Fontella. Na ocasião foram apreciados os seguintes processos: 

Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
Nos processos de relatoria da Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação a Dr.ª Mônica Nicida Garcia, titular 

do 2º Ofício; e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
001. Processo: JF-AL-2000112-

48.2019.4.05.8000-INQ 
Voto: 1067/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

DE ALAGOAS  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de estelionato 

previdenciário, previsto no art. 171 § 3º do Código penal, tendo em vista o recebimento 
indevido de benefício assistencial. Promoção de arquivamento. Discordância do Juiz 
Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. Diante da 
documentação acostada aos autos, observa-se que, quando do requerimento do 
benefício assistencial em 05/02/2003, o investigado tinha 67 anos de idade completos 
e cerca de 19 anos de contribuição. Em outros termos, o investigado preenchia os 
requisitos para concessão de aposentadoria por idade (idade mínima de 65 anos e tempo 
de carência de, ao menos, 126 meses), benefício que independe da renda per capita 
familiar do requerente. Sendo assim, nota-se que o requerimento de benefício 
assistencial ocorreu por erro ou desconhecimento da legislação. As instruções 
normativas do INSS, incluindo-se a IN 78/2002 vigente à época, sempre orientaram a 
concessão do benefício mais vantajoso a que o segurado fizer jus na data do 
requerimento. No caso dos autos, o segurado faria jus à concessão de aposentadoria 
por idade de modo que houve equívoco ao requerer e conceder benefício assistencial, 
sobretudo porque o primeiro seria mais vantajoso para o beneficiário. Destaque-se 
ainda que não concluiu o ensino fundamental e tem atualmente 84 anos de idade. O 
pagamento de um benefício (LOAS ao idoso) no lugar de outro (aposentadoria por 
idade) não configura verdadeiro prejuízo à autarquia INSS e ao Sistema de Seguridade 
Social, podendo ser enquadrada como irregularidade administrativa. Isso porque o 
benefício de aposentadoria por idade (por acarretar o pagamento de 13º salário e 
permitir a conversão em pensão por morte) é seguramente mais vantajoso que o 
benefício assistencial (nunca superior a um salário mínimo mensal). Por fim, destaque-
se que, após promover o cancelamento do benefício assistencial em 2015, o próprio 
INSS reconheceu administrativamente o direito ao recebimento de aposentadoria por 
idade, implantada em 14/04/2016. 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). 

 
002. Processo: JF-ANA-0001396-

50.2019.4.01.3502-INQ 
Voto: 1037/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ANÁPOLIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 20, 

caput e § 2°, da Lei n° 7.716/89. Investigado que teria publicado mensagem de cunho 
discriminatório em rede social na internet, com o seguinte conteúdo: [] eu gostava de 
preto na época que dava pra comprar. Promoção de arquivamento fundada 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. Extrai-se da conduta do investigado o 
propósito de fazer referência à escravidão como forma de ultrajar a coletividade de 
pessoas que se identificam negras, incitando preconceito e discriminação em razão da 
cor, raça ou etnia. Caso em que o fator discriminatório em razão da raça e cor contido 
na frase adiciona à conduta maior reprovabilidade, uma vez que malfere os bens 
jurídicos dignidade humana, igualdade substancial e não-segregação, que possuem 
tutela criminal específica na Lei n° 7.716/89. Indícios concretos de autoria e de 
materialidade do crime de racismo, previsto no art. 20, caput e § 2°, da Lei n° 7.716/89. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, 
podendo propor as medidas que julgar cabíveis: continuidade das diligências, análise 
da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da 
denúncia.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
003. Processo: JF/PR/LON-5019879-

72.2018.4.04.7001-IP - Eletrônico  
Voto: 4324/2019 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de estelionato qualificado, previsto no artigo 

171, § 3º do Código Penal, em razão da notícia de que empregado da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos ECT, no período compreendido entre maio a agosto de 2017, 
efetuou o resgate de 416 títulos de capitalização dos Correios POSTALCAP, sem o 
consentimento dos clientes (titulares), apropriando-se dos respectivos valores, perfazendo 
o prejuízo total de R$ 2.145,06. Promoção de arquivamento com fundamento na 
desnecessidade de sancionamento penal, considerando que o investigado foi demitido por 
justa causa e efetuou a devolução integral do valor do dano quando do recebimento de suas 
verbas rescisórias. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 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. 

 

IV da LC 75/93. Atribuição da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos da 
Resolução CSMPF nº 148, de 01/04/2014, art. 2°, § 2º c/c § 5°. Não acolhimento da 
preliminar suscitada. No mérito, acompanho o entendimento do Procurador da República 
no sentido de que não se revela coerente a persecução criminal no presente caso quando já 
efetuado o ressarcimento integral do dano, bem como quando se mostra suficiente a 
penalidade aplicada no âmbito administrativo com a perda do emprego público pelo 
indiciado. Tal entendimento atende o princípio da intervenção mínima, assim como aos 
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, ainda que o fato se considere penalmente 
típico, revelando-se desnecessário o sancionamento penal no presente caso. 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). 

 
004. Processo: JF-SOR-0001659-

61.2019.4.03.6110-IP 
Voto: 1044/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, 

DA LC Nº 75/93. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO (CP, ART. 171, § 
3º). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULO. ILÍCITO ATRIBUÍDO A EMPREGADO DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. PRESENÇA DE FORTES ELEMENTOS DE CONDUTA DOLOSA. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO. 1) Inquérito Policial. 
Crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Representação encaminhada pela 
Caixa Econômica Federal noticiando que, em janeiro de 2014, foi efetuado um 
financiamento de veículo com garantia de alienação, porém não ocorreu o registro do 
gravame à época da liberação do valor e o cliente comprador efetuou a venda do 
veículo a terceiro de boa-fé, antes da inclusão do gravame. 2) Promoção de 
arquivamento com fundamento na ausência de dolo dos investigados. 3) Discordância 
do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4) No 
presente caso, não há demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de 
justa causa para a persecução penal. Como bem observou o Juiz Federal, há vários 
elementos que denotam a conduta dolosa, tais como: a) O cliente comprador iniciou o 
relacionamento com a CEF mediante a abertura de conta de pessoa jurídica e o 
funcionário da CEF que fez a inserção dos dados no sistema solicitou a avaliação da 
pessoa física e da pessoa jurídica, aceitando de modo temerário a comprovação de 
renda da pessoa jurídica; b) Aprovado o crédito, efetivaram a linha de financiamento 
para pessoas físicas. Ocorre que o veículo foi financiado para uma pessoa jurídica em 
valor superior ao limite máximo de financiamento que era de 70% do valor do veículo; 
c) O veículo financiado tinha como vendedor o próprio gerente da Caixa Econômica 
Federal, conforme CRLV juntado aos autos, em que se transfere o veículo para pessoa 
jurídica; d) A transferência do dinheiro não se deu na conta do vendedor (o próprio 
gerente da CEF), mas sim em nome de uma pessoa jurídica que não consta da relação 
contratual; e) O cliente não tinha o tempo mínimo de relacionamento bancário com a 
CEF para obter o valor financiado, mas tal fato foi ignorado pelo funcionário/vendedor, 
em razão de seu evidente interesse na realização do negócio, muito embora seja vedado 
pelas normas internas que empregado utilize a instituição financeira para atender 
interesse pessoal (no caso viabilizar a venda de veículo próprio); f) A documentação 
do veículo não foi submetida ao setor técnico para ser analisada para aprovação e para 
que os devidos registros fossem efetuados. Isso porque foi o próprio 
empregado/vendedor quem aprovou o financiamento de seu veículo. 5) A situação 
acima descrita aponta a existência de fortes elementos de conduta dolosa pelos 
investigados, em especial pelo empregado da Caixa Econômica Federal, justificando o 
prosseguimento das investigações. 6) Arquivamento prematuro. Não homologação. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, 
podendo propor as medidas que julgar cabíveis: continuidade das diligências, análise 
da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da 
denúncia.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
005. Processo: JF-SOR-0001720-

19.2019.4.03.6110-IP 
Voto: 976/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP  

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

§ 3º). CONDUTA ILÍCITA PRATICADA CONTRA O INSS. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE DOLO 
DA BENEFICIÁRIA. ORIENTAÇÃO N° 36 DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar eventual coautoria de 
A.C.M., em razão de requisição nos autos de ação penal, que versa sobre denúncia 
oferecida no bojo da operação Aquiles, a qual investigou fraudes cometidas com a 
inserção de vínculos empregatícios e de contribuições individuais de sócios 
extemporâneos e inidôneos nos cadastros do INSS, ocasionando a concessão de 
benefícios previdenciários fraudulentos. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento considerando a ausência de dolo da beneficiária, porque 
embora o contador tenha prestado informações em seu interrogatório policial indicando 
que todos os segurados para quem atuou saberiam das ilicitudes, uma vez que estas não 
serão confirmadas em juízo em razão de seu falecimento, são insuficientes a, por si 
sós, constituírem elemento para atribuição de dolo na conduta do terceiro. Discordância 
do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 3. De 
acordo com a Orientação n° 36, a 2ª CCR ORIENTA os membros do Ministério 
Público Federal com atuação na área criminal sob sua coordenação a realizar o 
arquivamento dos chamados rescaldos das operações previdenciárias, dispensando-se 
a instauração de inquérito policial ou de investigação criminal própria ou arquivando 
os feitos já instaurados, quando a persecução penal/investigação estiver em estágio 
avançado ou já houver sido ajuizada a ação penal e, após minuciosa análise, ao 
Procurador da República oficiante restar evidenciado que os fatos: a) não modificam o 
panorama probatório atual; b) não são suficientes para um aumento substancial das 
penas dos investigados na operação originária; c) dizem respeito às condutas dos 
titulares dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau de reprovabilidade, como 
a magnitude da lesão; d) nada acrescentam acerca das condutas dos servidores e 
intermediadores já investigados; e) não apresentam indícios da participação de outros 
servidores e/ou intermediadores, além dos já investigados no IPL de origem. 4. Ainda 
de acordo com a referida Orientação, nesses casos, o arquivamento deverá ser 
comunicado ao INSS, que permanecerá responsável pela adoção das providências 
administrativas cabíveis, com vistas à quantificação de eventual dano e recuperação 
dos valores pagos indevidamente. 5. Precedente da 2ª CCR: 0000860-
18.2019.4.03.6110, Sessão de Revisão nº 747, de 12/08/2019, unânime. 6. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
006. Processo: JF/SP-0006997-

02.2016.4.03.6181-INQ 
Voto: 824/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da suposta prática dos crimes de moeda falsa e 

falsificação de documento público, capitulados nos artigos 289, § 1º e 297, ambos do 
Código Penal. No dia 03/08/2013, policiais militares estavam em patrulhamento de 
rotina quando avistaram veículo estacionado, com três ocupantes no interior e realizaram 
a abordagem. Em revista pessoal os policiais encontraram com o investigado G.T.P. três 
cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) com o mesmo número de série, diversos espelhos 
de Certificados de Registro de Licenciamento de Veículo CRLV e a sua Carteira 
Nacional de Habilitação CNH aparentava indícios de adulteração. Promoção de 
arquivamento. Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 
do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Verifica-se que houve a apreensão das cédulas 
falsa e a remessa para o Instituto de Criminalística, para a confecção dos respectivos 
laudos periciais, diligência essencial para o fortalecimento do conjunto probatório, 
especialmente no tocante à materialidade delitiva. No entanto, como bem observou o 
Procurador da República, foram expedidas inúmeras tentativas para o encaminhamento 
das cédulas apreendidas e os laudos periciais, mas todas restaram infrutíferas (fl. 130, 
135, 151 e 155 e 147). Assim sendo, forçoso reconhecer a ausência de materialidade 
delitiva apta a ensejar posterior persecução penal, uma vez que em mais de 03 anos de 
investigação as diligências realizadas foram infrutíferas na colheita de elementos 
mínimos de materialidade. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. 
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se 
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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007. Processo: JF/URA-0001661-
25.2019.4.01.3802-INQ 

Voto: 1089/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147) praticado entre funcionários 

da INFRAERO, no exercício da função de controlador de tráfego aéreo, na torre do 
aeroporto de Uberaba/MG. Promoção de arquivamento em razão da ausência de 
representação da vítima, condição de procedibilidade para a persecução penal. Aplicação 
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Vítima que expressamente manifestou seu 
desinteresse em representar contra o noticiado em razão dos fatos narrados. Além disso, 
o Ministério Público Federal já instaurou Notícia de Fato para a apuração de possível 
comprometimento do controle de tráfego aéreo na ocasião da discussão ocorrida entre os 
funcionários da INFRAERO. 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). 

 
008. Processo: JF-CTV-0000193-

85.2018.4.03.6136-TC - 
Eletrônico  

Voto: 1143/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 36ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
CATANDUVA/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório. Crime contra a ordem tributária definido no artigo 2º, II 

da Lei nº 8.137/90, praticado pelos representantes legais de empresa. Notícia de que 
quatro investigados aceitaram proposta de transação penal, mas apenas o investigado 
G.A. não compareceu à audiência por motivos de saúde. O Procurador oficiante 
entendeu que a manifestação pessoal do investigado G.A., acerca da proposta de 
transação penal, poderia se dar por escrito e não apenas em audiência. Discordância do 
Magistrado. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. O presente 
procedimento foi remetido à 2ª CCR para analisar o cabimento da proposta de 
transação penal quanto ao investigado G.A. Entretanto, o Juízo da 1ª Vara Federal de 
Catanduva/SP comunicou o óbito do investigado, ocorrido em 22/10/2019. Certidão 
de óbito juntado aos autos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
009. Processo: JF-GRU-5000261-

30.2020.4.03.6119-APN 
- Eletrônico  

Voto: 1237/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: RÉ PRESA. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DE 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C 
ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06). NEGATIVA DO MPF DE APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA 
RECUSA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1) Ação Penal 
instaurada a partir da prisão em flagrante da investigada, natural da África do Sul, 
surpreendida ao tentar embarcar no aeroporto internacional de Guarulhos com destino 
final para a Malásia, portando 1.083 gramas de cocaína. 2) Denúncia oferecida em 
20/01/2020 e recebida em 11/02/2020. 3) Em audiência realizada em 03/03/2020, a 
Defensoria Pública da União levantou preliminar alegando, em síntese que, ao caso 
concreto, se reconhece a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, 
§ 4º da Lei 11.343. Assim, ainda que se aplique a causa de aumento relativa a 
transnacionalidade da conduta, tem-se que a pena ficaria abaixo do patamar objetivo 
fixado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal. Portanto, a acusada atenderia aos 
requisitos previstos em lei para oferecimento de proposta de acordo de não-persecução 
penal. 4) O Procurador da República oficiante, por sua vez, informou a ausência de 
interesse do Ministério Público Federal no oferecimento de proposta de acordo, tendo 
em vista que a pena em concreto ficaria acima do patamar mínimo de 4 anos, ainda que 
se reconhecesse a causa de diminuição de pena previsto para o tráfico privilegiado. 5) 
Diante da divergência, os autos foram encaminhados pelo Juiz Federal à 2ª CCR, para 
análise do eventual cabimento da proposta de acordo de não-persecução penal. 6) De 
início, verifica-se que o caso é de tráfico internacional de entorpecentes e não há que 
se falar em pequena quantidade, isso porque a investigada transportava consigo mais 
de 1 kg de cocaína. 7) Além disso, embora a Polícia Federal tenha informado que a 
investigada não possui cadastros anteriores nos sistemas da INTERPOL e África do 
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Sul, não há nos autos outras informações a respeito da existência ou não de reiteração 
delitiva. 8) Ademais, a pena mínima para o crime de tráfico internacional de 
entorpecentes é de 5 (cinco) anos de reclusão e, ainda que se aplique a causa de 
diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista que a 
investigada se associou, de maneira eventual e esporádica, a uma organização 
criminosa de tráfico internacional de drogas, e por ter aceitado transportar 
entorpecentes para a referida organização criminosa, tratando-se de "mula" do tráfico, 
verifica-se que, em casos análogos, a pena definitiva tem sido fixada acima de 4 
(quatro) anos. Precedentes do TRF 3ª Região: ApCrim 0004635-82.2017.4.03.6119, 
QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2019; ApCrim 0005148-
50.2017.4.03.6119, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:22/11/2018. 9) Manutenção da negativa de oferecimento de proposta de acordo 
de não persecução penal. 10) Retorno dos autos ao Juízo de origem para o 
prosseguimento da persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de Acordo de não Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
010. Processo: 1.14.014.000223/2019-95 - Eletrônico  Voto: 1071/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de ilícitos em razão de atividade financeira desenvolvida por 

determinada empresa (que se apresenta como gestora de criptoativos), visto que teria 
disponibilizando modalidades de investimentos irregulares, sem respaldo ou autorização por 
parte dos órgãos responsáveis. Indícios de negociações feitas em criptomoeda, com possível 
captação especulativa de investidores. Manifestação do MPF pelo declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual por se tratar de indícios da prática de crime de estelionato em 
prejuízo de particular (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33). O 
art. 1º da Lei nº 7.492/86, norma penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins 
penais como a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal 
ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, 
distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Desse modo, 
ao operar sem a devida autorização, a plataforma investigada estaria incursa, em tese, no tipo 
penal previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Além disso, partindo da premissa que a pessoa 
jurídica investigada pode ser eventualmente equiparada à instituição financeira, visto que 
supostamente realiza, entre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos de 
recursos de terceiros, a conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode 
caracterizar, a princípio, o delito a que se refere o art. 5º do citado diploma legal. Assim, apenas 
com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, das 
reais operações e os supostos delitos cometidos pelos representantes da empresa noticiada, 
sendo possível, após a realização de diligências preliminares, amealhar indícios mínimos de 
crimes que, em tese, possam atingir bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109). 
Necessidade de exame acurado acerca dos serviços ofertados pelo sítio eletrônico noticiado e 
o objeto do contrato firmado entre as partes para eventual tipificação das condutas ilícitas e, 
então, oportunamente, a fixação da competência para o processo e julgamento de ação penal. 
Declínio prematuro, cumprindo reconhecer, por ora, a atribuição do MPF. Precedentes da 2ª 
CCR: Procedimentos MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 e 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª 
Sessão Ordinária, de 27/5/2019. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos 
autos ao ofício originário para prosseguimento das investigações, facultando-se ao Procurador 
da República oficiante, se for o caso, requerer, com fundamento em sua independência 
funcional, 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). 

 
011. Processo: 1.19.000.002147/2019-25 - Eletrônico  Voto: 2/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Noticia de fato. Ofício encaminhado pela Receita Federal do Brasil noticiando que o Município 

de Chapadinha/MA teria descumprido obrigação compulsória de envio do Demonstrativo de 
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Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR nos termos da Lei 9.717/98, ocasionando 
embaraços à fiscalização dos regimes próprios a cargo dos órgãos federais competentes. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Esta 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão, ao responder a consulta formulada nos autos do Processo nº 1.00.000.002189/2017-
76, firmou posicionamento no sentido de que as unidades gestoras dos Regimes Próprios de 
Previdência Social RPPS (e de seus respectivos fundos), constituídas com personalidade 
jurídica, podem, em tese, ser equiparadas à instituição financeira, porquanto, conforme acima 
exposto, arrecadam, administram e investem recursos no mercado financeiro, os quais são 
destinados à concretização do direito constitucionalmente assegurado à previdência social para 
os servidores públicos, e, havendo irregularidades, os gestores poderão responder por eventual 
prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/86 (142ª 
Sessão de Coordenação, de 27/11/2017). Necessidade de realização de diligências e análise do 
feito à luz da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86), sem o que 
o declínio é prematuro. Precedentes da 2ª CCR: Processos nos 1.18.002.000178/2017-05 e 
0500702-62.2015.4.02.5110. Não homologação do declínio e 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 do 
declínio de atribuição, nos termos do voto-vista proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca 
Frischeisen. Restou vencido o relator, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou 
da votação a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
012. Processo: 1.32.000.000803/2019-13 - Eletrônico  Voto: 763/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 241-A 

e/ou 241-B da Lei nº 8.069/90. Suposto compartilhamento de material envolvendo pornografia 
infantojuvenil por meio de grupo no Whatsapp. O Procurador da República oficiante promoveu 
o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que não restou 
comprovada a transnacionalidade da conduta, requisito indispensável para atrair a competência 
federal. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Em que pese o 
compartilhamento do material pornográfico tenha ocorrido em ambiente virtual restrito, extrai-
se do laudo pericial que os arquivos foram encaminhados ao grupo por participante cujo número 
de telefone possui código internacional +1 (610) e, de acordo com a Polícia Federal, tal número 
seria da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Assim, o material não se limitou a uma comunicação 
privada entre residentes no Brasil. Presente o requisito da transnacionalidade, atraindo a 
competência da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a publicação de 
material com pornografia infanto-juvenil em ambiente de sítios de amplo e fácil acesso por 
qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, a constatação da internacionalidade se infere não 
apenas do fato de que a postagem se opera em cenário propício ao livre acesso, como também 
porque o agente comete o delito justamente com o objetivo de atingir o maior número possível 
de pessoas, inclusive assumindo o risco de que indivíduos localizados no estrangeiro sejam, 
igualmente, destinatários do material. A potencialidade do dano não se extrai somente do 
resultado efetivamente produzido, mas também daquele que poderia se produzir. "Basta à 
configuração da competência da Justiça Federal que o material pornográfico envolvendo 
crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja 
evidências de que esse acesso realmente ocorreu" (RE 628.624, publicado no DJE de 
06/04/2016). Atribuição do Ministério Publico Federal para prosseguir nas investigações.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
013. Processo: DPF/SNM/PA-00328/2015-INQ Voto: 955/2020 Origem: GABPRM3-PDX - 

PATRICIA DAROS 
XAVIER  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. OFERTA IRREGULAR DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E 
AUTORIA DE CRIMES QUE JUSTIFICAM O PROSSEGUIMENTO DAS 
INVESTIGAÇÕES. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1) 
Inquérito Policial. Oferta irregular de cursos de graduação superior fora dos limites 
territoriais do credenciamento da instituição de ensino investigada, ocasionando prejuízos a 
terceiros. Possível prática delituosa em face da União (MEC). 2) Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). 3) Existência de fortes indícios de materialidade e autoria de 
crimes que justificam o prosseguimento das investigações, tais como: a) A Faculdade 
investigada desenvolveu sua atividade no oeste do Estado do Pará, especificamente nos 
municípios de Óbidos, Juriti, Monte Alegre e Santarém, embora possuísse autorização do 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 9 
 

 
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. 

 

MEC para funcionamento apenas em Vitória/ES, conduta que configura irregularidade 
administrativa, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal (Decreto nº 5.773/2006, 
art. 11 vigente à época dos fatos); b) Além do funcionamento irregular, há notícia da 
expedição de diplomas aos alunos, bem como a venda de diplomas (fls. 41/42) de forma 
generalizada e ampla a todo o território nacional; c) Os diplomas expedidos pela referida 
instituição em razão da situação irregular não possuem qualquer valor legal no mercado de 
trabalho, além disso contém informações inverídicas; d) O MEC informou que a instituição 
de ensino não possuía credenciamento, tampouco tinha autorização para ofertar cursos de 
graduação na modalidade de ensino à distância EAD. O MEC ressaltou, ainda, que não é 
possível a oferta de cursos de graduação à distância de forma totalmente virtual, sendo 
necessário encontros presenciais, razão pela qual há necessidade de possuir polos 
credenciados na localidade; e) A instituição de ensino superior investigada teve suas 
atividades cessadas e foi condenada ao ressarcimento de todos os valores pagos a todos os 
alunos, bem como ao pagamento de danos morais, em ação civil pública movida pelo 
Ministério Público Federal, em cuja sentença se verifica a grande quantidade de 
irregularidades praticadas. 4) Possível cometimento dos crimes de falsidade ideológica (CP, 
art. 299), estelionato (CP, art. 171), entre outros que a investigação eventualmente 
descortinar. 5) Arquivamento prematuro. Não homologação. Designação de outro membro 
do Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar 
cabíveis: continuidade das diligências, análise da possibilidade da propositura de acordo de 
não persecução penal ou oferecimento da denúncia.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
014. Processo: JFA/TO-0000314-

12.2019.4.01.4301-INQ 
Voto: 1040/2020 Origem: GABPRM2-TCC - 

THALES CAVALCANTI 
COELHO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV DA 

LC Nº 75/93. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PERANTE A 
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
FUNDADA NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 
FORTES ELEMENTOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 
PROSSEGUIMENTO. 1) Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do 
crime de uso de documento público falso (CP, art. 304 c. c. art. 297, caput), em tese 
praticado pelos investigados E.L.N. e P.R.S., em razão de terem feito uso de documento 
falso de veículo reboque, no dia 25/07/2009, perante a Polícia Rodoviária Federal. 2) 
Promoção de arquivamento diante da falta de condição da ação, especificamente o 
interesse processual, na vertente da utilidade do processo, pela virtual presença da 
prescrição da pretensão punitiva estatal. 3) Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos 
à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. 4) Esta 
Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o entendimento no sentido de ser 
inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando 
a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da 
ampla defesa e da presunção de inocência (Enunciado nº 28, 464ª Sessão, de 15/04/2009). 
5) Entendimento também sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a 
Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in verbis: É inadmissível a extinção da 
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, 
independentemente da existência ou sorte do processo penal. 6) No caso em exame, o 
crime ocorreu no dia 25/07/2009, restando ainda 1 ano e 5 meses para o efetivo transcurso 
do prazo prescricional de 12 (doze) anos e a consequente extinção da punibilidade (CP, 
art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III), havendo nos 
autos fortes elementos da materialidade e autoria delitivas, o que torna injustificável o 
arquivamento do presente feito. 7) Arquivamento prematuro. Não homologação. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo 
propor as medidas que julgar cabíveis: continuidade das diligências, análise da 
possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da 
denúncia.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
015. Processo: 1.15.000.002783/2019-04 - Eletrônico  Voto: 1/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE CONTRABANDO E DE 

FALSIFICAÇÃO DE MARCAS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO 
FORMAL. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO COMPLETO 
ESCLARECIMENTO DO OCORRIDO. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 
POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1) Voto-vista. Notícia 
de Fato. Possível prática dos crimes de contrabando e de falsificação de marcas, 
respectivamente tipificados no art. 334-A do Código Penal e no art. 190, I, da Lei nº 9.279/96. 
Fato ocorrido no dia 17/06/2019. Apreensão de mercadorias estrangeiras (China) em 
estabelecimento comercial, sem comprovação da regular importação e com caracterização de 
falsificação de marcas. Mercadorias avaliadas em R$ 4.867,89. Tributos devidos estimados em 
R$ 2.433,94. Aplicação da revelia e da pena de perdimento dos bens. 2) O Procurador oficiante, 
considerando a prática apenas do crime previsto no art. 190, I, da Lei 9.279/96, promoveu o 
arquivamento em razão de entender que a conduta investigada não configura contrabando, mas 
somente o referido crime de ação penal privada. 3) Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). 4) De início, verifica-se que diante da falsidade das mercadorias apreendidas, além da 
ausência de comprovação da entrada legal no país, resta caracterizado, em concurso formal, o 
crime de contrabando (CP, art. 334-A) e o crime previsto no artigo 190, I, da Lei nº 9.279/96. 
Isso porque, em que pese ambos os crimes decorrerem da mesma conduta, os bens jurídicos 
protegidos são totalmente diversos, não havendo que se falar em absorção pelo princípio da 
especialidade do crime de contrabando. 5) Cumpre observar, entretanto, que o Laudo de 
Avaliação de Autenticidade, datado de 16/07/2019, atestando a falsidade das mercadorias foi 
elaborado pela própria empresa que teve seus produtos falsificados. Na ocasião a empresa 
vítima pleiteou a apreensão e destinação para perdimento das mercadorias falsificadas, mas não 
ofereceu queixa-crime em relação ao crime de ação penal privada previsto no artigo 190, I, da 
Lei nº 9.279/96. Assim, não há certeza do ato necessário ao prosseguimento da investigação 
nesse ponto. Decorrido mais de 6 (seis) meses, da ciência da vítima, caso já não tenha oferecido 
a queixa, o direito já terá sido fulminado pela decadência, nos termos do art. 103 do Código 
Penal. Necessária realização de diligência para o devido esclarecimento. 6) Inaplicabilidade do 
princípio da insignificância na hipótese em exame. Não homologação do arquivamento. 7) 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação, 
propondo, se for o caso, acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, 
incluído pela Lei nº 13.964/2019.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto-vista proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca 
Frischeisen. Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e a Dra. 
Mônica Nicida Garcia. 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
016. Processo: DPF/JZO/BA-0051/2017-INQ Voto: 1042/2020 Origem: GABPRM1-ELFM 

- ELTON LUIZ FREITAS 
MOREIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos delitos previstos nos arts. 

241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Suposta 
divulgação de fotografia na rede mundial de computadores de adolescente contendo 
conteúdo pornográfico. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 33). diligências 
realizadas pela Polícia Federal. Não foram colhidos elementos mínimos que indiquem que 
a divulgação da imagem da vítima tenha se dado por meio de redes sociais abertas, mas tão 
somente entre grupos restritos do Whatsapp. Da mesma forma, não há qualquer indício de 
ter havido transnacionalidade da conduta. "Não se constata o caráter de internacionalidade, 
ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica 
havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-
mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil" (RE 628624/MG, Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Inexistência de indícios mínimos de divulgação ou 
publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades de relacionamento acessíveis 
em qualquer país. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 1.28.000.000450/2018-01, Sessão de 
Revisão nº 721ª, de 13/08/2018. Carência de indícios da transnacionalidade na conduta. 
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). 

 
017. Processo: JF-AMR-5002228-

02.2019.4.03.6134-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1014/2020 Origem: GABPRM1-HMFB - 
HELOISA MARIA FONTES 
BARRETO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de fato. Possível prática dos crimes de falsificação de documento e/ou uso de 

documento falso, previstos nos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal. Em ação 
trabalhista para a desconstituição da dispensa por justa causa, verificou-se que o 
reclamante teria apresentado, perante à empresa reclamada, 03 atestados médicos 
falsos, o que ocasionou o encerramento do contrato de trabalho. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Consta dos autos que o reclamante, com 
a finalidade de justificar a ausência do trabalho, teria apresentado 03 atestados 
médicos. A empresa reclamada entrou em contato com a unidade de saúde e obteve a 
informação de que o médico, que supostamente teria emitido os atestados, sequer 
trabalhava no hospital. Verifica-se dos autos que o documento falso foi apresentado 
perante à empresa, com o objetivo de ludibriar apenas a pessoa jurídica. 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). 

 
018. Processo: JF/MG-0032726-

15.2017.4.01.3800-NOTCRI 
Voto: 975/2020 Origem: GABPR18-CARSM 

- CARLOS ALEXANDRE 
RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível ocorrência do delito previsto no art. 1º, 

da Lei nº 9.613/98, tendo em vista os termos de Relatório de Inteligência Financeira do 
COAF, noticiando que os investigados realizaram movimentações financeiras atípicas. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). Realizadas diversas 
diligências, entre as quais o Relatório Técnico, que concluiu que tais transações 
financeiras, por si só, não caracterizam a ocorrência de lavagem de dinheiro. Solicitada 
à ASSPA (Assessoria de Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal) pesquisa 
circunstanciada sobre eventual FAC dos investigados, verificou-se que não há 
comprovação da prática de crimes de competência federal que geraram ativos 
financeiros. 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.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 
Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam 
a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de competência da Justiça Federal. 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). 

 
019. Processo: JF-RJ-5041730-

04.2018.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 950/2020 Origem: GABPR16-DSA - 
DOUGLAS SANTOS 
ARAUJO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 

Apreensão de encomenda postal oriunda do Uruguai para destinatário em São Paulo, 
contendo 8,41g de maconha. Ao ser ouvido, o destinatário da droga alegou que esteve 
no Uruguai, onde adquiriu a maconha e enviou pelos correios para seu endereço no 
Brasil e que a droga seria para consumo próprio. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A pequena quantidade da droga, aliada às demais 
circunstâncias do caso, indicam a prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 
que, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo, é de competência da justiça 
estadual. Precedente STJ: CC 144.910/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
Terceira Seção, julgado em 13/04/2016, DJe 25/04/2016. Precedente da 2ª CCR 
(Procedimento n° 0000689-96.2017.4.01.4102, Sessão n° 688, de 11/09/2017, 
unânime). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas 
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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). 
 
020. Processo: SR/DPF/MG-00923/2013-INQ Voto: 1043/2020 Origem: GABPR17-FPBN - 

FELIPE PEIXOTO BRAGA 
NETTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado aos 14 de junho de 2013, a partir de notícia-crime formulada 

por ex-Senador da República, noticiando que o investigado se apresenta a empresários de 
Minas Gerais como meu sócio, está propondo negócios com precatórios e Títulos Públicos, 
utilizando o meu nome indevidamente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
33 da 2ª CCR). Realizadas diversas diligências. No entanto, não se vislumbra, na hipótese, 
qualquer lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, ou mesmo qualquer motivo 
legal para atuação dos órgãos persecutórios federais, considerando que, ao menos a partir 
da hipótese investigatória lançada, não se trata de crime praticado contra funcionário 
público federal no exercício de suas funções (Súmula 147, STJ),1 sem contar que o 
noticiante não foi reeleito senador da República nem ocupa cargo que atraia as atribuições 
e competências federais. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva que 
justifique a atribuição do Ministério Público Federal. 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). 

 
021. Processo: 1.11.000.001219/2019-13 - Eletrônico  Voto: 1083/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL, AMEAÇA, MAUS-TRATOS E TORTURA. ARTS. 223, 222 E 213, TODOS DO 
CPM. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32). FATOS PRATICADOS POR 
MILITARES CONTRA MILITAR, NO ÂMBITO DE APURAÇÃO DE SUPOSTO ILÍCITO 
NO INTERIOR DO BATALHÃO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO AO MPM. 1. Notícia 
de Fato autuada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em 
que o noticiante (Sargento) relata que teria sido acusado de praticar o crime de importunação 
sexual contra as militares e que, durante a apuração de tal delito, teria sofrido ameaça, 
constrangimento ilegal, maus-tratos e tortura psicológica, praticados por Tenente-Coronel, 
Comandante e Capitão, todos do Batalhão de Infantaria Motorizado. 2. Promoção de declínio 
de atribuições ao Ministério Público Militar. 3. Inicialmente, cabe assinalar que esta Relatora, 
nos autos do Conflito de Competência nº 157.530/MG, arguiu a inconstitucionalidade da Lei 
nº 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar. Para se definir se um delito é 
militar em tempo de paz, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, é necessária a verificação 
dos critérios que a Constituição Federal apresenta para o conceito. Nesse sentido, o art. 142 da 
CF traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação das normas 
relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. Em observância a esses valores, a CF previu 
um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição específica a fim de que 
sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes 
constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Nesse sentido: Corte Interamericana de Direitos 
Humanos CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, sentença de 16/02/2017; STF, RHC 
157.308/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14/08/2018; STF, HC 117.254/PR, 
Segunda Turma, julgado em 30/09/2014; STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, julgado em 
01/03/2011; STF, ADI 5032, protocolada em 20/08/2013 (ainda em trâmite); STF, ADI 5901, 
protocolada em 26/02/2018 (ainda em trâmite); Parecer MPF no Conflito de Competência nº 
157.530/MG, em 25/04/2018; Nota Técnica n° 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF. 
4. No presente caso, as condutas narradas constituem, em tese, os crimes militares previstos no 
CPM, art. 9º c/c arts. 223, 222 e 213. Ressalte-se os fatos narrados foram praticados por 
militares contra militar e ocorreram no interior do Batalhão ao qual estão vinculados. 5. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição ao Ministério Público Militar, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
022. Processo: 1.13.000.000357/2020-36 - Eletrônico  Voto: 1189/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS 
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Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Suposto crime de homicídio (CP, art. 121). O noticiante relata o homicídio de seu irmão, 
servidor do INCRA, e que o crime teria sido praticado por traficantes que atuavam no 
assentamento em que a vítima teria atuado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 da 2ª CCR). Consta dos autos que a atuação do servidor do INCRA no citado assentamento 
ocorreu no período de 2006 a 2010 e que o homicídio se deu em janeiro de 2017. De acordo 
com o próprio noticiante, a esposa da vítima teria contratado os traficantes para praticar o crime, 
em decorrência de processo litigioso de divórcio. Ausência de indícios de que o homicídio de 
servidor federal tenha ocorrido em razão de suas funções. Não ocorrendo, com a infração penal, 
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, 
falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 
109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
023. Processo: 1.22.013.000385/2019-61 - Eletrônico  Voto: 694/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE POUSO 
ALEGRE-MG  

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

por advogado em detrimento de seu cliente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 da 2ª CCR). Advogado que teria se apropriado de valores resultantes de ação ordinária de 
concessão de benefício previdenciário. Prejuízo suportado unicamente pelo particular. 
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). 

 
024. Processo: 1.22.025.000023/2020-75 - Eletrônico  Voto: 1101/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JANAÚBA-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Informação 

de que ex-funcionário do Banco do Brasil teria se apropriado de valores depositados na citada 
instituição financeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Eventual lesão ao patrimônio de sociedade de economia mista. Ausência de ofensa direta a 
bens, serviços ou interesse da União. Inteligência do Enunciado 42 da Súmula do STJ: Compete 
à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de 
economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 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). 

 
025. Processo: 1.22.025.000092/2018-64 - Eletrônico  Voto: 766/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JANAÚBA-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática dos crimes de falsificação de documento e/ou uso de 

documento falso, previstos nos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal. Em ação trabalhista 
para a desconstituição da dispensa por justa causa, verificou-se que a reclamante teria 
apresentado, perante à empresa reclamada, atestado médico com data adulterada, o que 
ocasionou o encerramento do contrato de trabalho. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Consta dos autos que a reclamante, com a finalidade de justificar 
a falta ao trabalho por 7 dias, teria apresentado atestado médico. A empresa reclamada, após 
desconfiar da adulteração da data da emissão do atestado, entrou em contato com a unidade de 
saúde e obteve a informação de que a médica que emitiu o atestado não estava de plantão na 
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data indicada. Verifica-se dos autos que o documento falso foi apresentado apenas perante à 
empresa. 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). 

 
026. Processo: 1.25.002.000007/2020-39 - Eletrônico  Voto: 810/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX) ou crime 

de estelionato (CP, art. 171) cometido entre particulares. Manifestação apresentada na Sala de 
Atendimento do Cidadão. Noticiante narra que determinado grupo oferecia um plano de 
investimentos em que os associados investiam um determinado valor, sendo que o percentual 
a ser pago (lucro) variava de 1% diário a 20% mensal. Relato de que o grupo teoricamente 
deveria funcionar em um sistema de indicações e que, apesar de ter pago os rendimentos durante 
um período, não paga tais lucros aos seus afiliados. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como pirâmide financeira, que envolve a 
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer 
produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do 
Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo 
e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza crime 
contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. 
Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira 
Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.  

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). 

 
027. Processo: 1.30.001.000455/2020-82 - Eletrônico  Voto: 889/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata que sua prima, com 10 anos de idade, tem mantido conversas de teor sexual 
com desconhecido, por meio do aplicativo de mensagem Messenger (Facebook). Revisão do 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Crime praticado em local de acesso restrito aos 
participantes da conversa. "Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, 
quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares 
em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas 
entre pessoas situadas no Brasil" (RE 628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 
29/10/2015). Inexistência de indícios mínimos de divulgação ou publicação de fotos e vídeos 
em sites, blogs ou comunidades de relacionamento acessíveis em qualquer país. Precedente da 
2ª CCR: Processo nº 1.28.000.000450/2018-01, Sessão de Revisão nº 721ª, de 13/08/2018. 
Carência de indícios da transnacionalidade na conduta. 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). 

 
028. Processo: 1.33.000.000064/2020-66 - Eletrônico  Voto: 811/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina, informando que indivíduo entrava em contato com profissionais de enfermagem e, se 
passando por funcionários, cobrava supostos débitos relativos a anuidades, inclusive com a 
emissão de falsos boletos. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 
2ª CCR). Conduta que não gera prejuízo direto ao COREN/SC. Prejuízo restrito ao patrimônio 
de particular. Inexistência de elementos que indiquem lesão a bens, serviços ou interesses da 
União. Carência de informações 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). 
 
029. Processo: 1.33.000.002108/2019-59 - Eletrônico  Voto: 1075/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Noticiante relata que 

indivíduo não identificado teria utilizado seus contracheques e documentos falsos para tentar 
abrir contas em bancos privados em seu nome. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo restrito ao patrimônio de particular. Inexistência de elementos que 
indiquem lesão a bens, serviços ou interesses da União. Carência de informações 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). 

 
030. Processo: 1.34.026.000006/2020-15 - Eletrônico  Voto: 759/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ASSIS-
SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Manifestação 

sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata que, em março 
de 2016, foi registrado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Assis a operação de compra e 
venda de imóvel no valor de R$ 26.666,66 reais, quando na realidade o imóvel foi negociado 
por R$ 195.000,00 reais. Por fim, afirma o noticiante que teve seu endereço residencial 
indevidamente alterado nos arquivos do cartório. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Possível sonegação de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 
de competência municipal, conforme art. 156, II da CF/88. Da narrativa do noticiante não se 
verifica 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). 

 
Homologação parcial do Declínio de atribuição 
031. Processo: DPF-TAB/AM-

00068/2016-INQ 
Voto: 1096/2020 Origem: GABPRM1-BSD - 

SARAH TERESA 
CAVALCANTI DE BRITTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE 

DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 299 E 304 ). REVISÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 33 DA 2ª CCR). HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 
DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a 
suposta prática dos crimes de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 
7.492/86 c/c art. 14 do CP), na modalidade tentada, falsidade ideológica (CP, art. 299) 
e uso de documento falso (CP, art. 304), por investigado que, em 10/2/2016, foi 
surpreendido na posse de US$ 4.000,00 (quatro mil dólares norte-americanos). 
Verificou-se, após abordagem, que os documentos pessoais do investigado eram falsos 
(carteira de identidade, título eleitoral, certificado de dispensa de incorporação e 
passaporte brasileiro). 2. O Procurador da República oficiante, com base no enunciado 
nº 25 da 2ª CCR, promoveu o declínio de atribuição a outras unidades do MPF em 
relação aos crimes de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7492/86), 
falsificação do documento de nascimento (art. 299, parágrafo único, do CP) e uso de 
documento falso perante a Polícia Federal do Amazonas para a obtenção de passaporte 
(art. 304 c/c art. 299 do CP). Dispensa de revisão por este Colegiado. 3. Para a revisão 
da 2ª CCR, foram encaminhadas promoções de declínio de atribuições: a) ao Ministério 
Público Militar em relação ao crime de uso de documento falso (CP, art. 304) perante 
as Forças Armadas na obtenção de certificado de dispensa de incorporação; b) ao 
Ministério Público Eleitoral em relação à inscrição fraudulenta como eleitor (art. 289 
do CE) e c) ao Ministério Público Estadual quanto ao uso de documento falso perante a 
Polícia Civil do Amazonas para a obtenção de cédula de identidade (art. 304 c/c art. 299 
do CP). 4. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 5. O declínio 
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de atribuições ao Ministério Público Militar não merece prosperar. O Direito Penal 
Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, 
a disciplina e as instituições militares. Nesse sentido: STF, HC 106.171/AM, Segunda 
Turma, julgado em 01/03/2011; ADI 5032, protocolada em 20/08/2013, ainda em 
trâmite no STF; STF, HC 117254, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014; Corte 
Interamericana de Direitos Humanos CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. 
Sentença de 16/02/2017; Nota Técnica n° 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF; 
Manifestação de 27/10/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF; ADI 5901, protocolada em 
26/02/2018, ainda em trâmite no STF; Parecer MPF no Conflito de Competência nº 
157.530/MG, em 25/04/2018; Manifestação PGR na ADI 5901, em 1º/06/2018; 6. O 
Inquérito Policial Militar IPM é um procedimento administrativo conduzido pela Polícia 
Judiciária Militar e possui especificidades próprias para a apuração de crimes militares, 
não sendo o meio adequado para se investigar caso que trata de envolvimento de civil. 
7. Assim, considerando que a conduta ilícita narrada envolve civil, a competência para 
o processamento e julgamento do investigado quanto ao uso de documento falso perante 
as Forças Armadas para obtenção de certificado de dispensa é da Justiça Federal e, 
consequentemente, da atribuição do Ministério Público Federal. 8. Em relação ao crime 
eleitoral, verifica-se que, conforme o art. 72 da Lei Complementar nº 75/93, compete 
ao Ministério Público Federal exercer, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério 
Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Assim, ainda que 
seja o membro do Ministério Público Estadual (ou do MPDFT) que exerça a função 
eleitoral em primeira instância, esta continua sendo uma função do Ministério Público 
Federal. Aplicação do Enunciado nº 25 da 2ª CCR. Não conhecimento da remessa e 
devolução dos autos à origem para envio dos autos à Promotoria de Justiça Eleitoral. 9. 
Por fim, em relação ao uso de documento falso perante a Polícia Civil para obtenção de 
cédula de identidade, aplica-se a Súmula 546 do STJ, a qual determina 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. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação parcial do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
032. Processo: JF/RR-0001972-

20.2018.4.01.4200-INQ 
Voto: 1041/2020 Origem: GABPR2-AFEB - 

ALISSON FABIANO 
ESTRELA BONFIM  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes tipificados no arts. 

171 do Código Penal, 71 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), e 
104 do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), que teriam sido cometidos por 
proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais situados em Normandia/RR, 
uma vez que supostamente estariam retendo cartões de benefícios sociais de moradores 
locais, bem como das comunidades indígenas do entorno. 1) Promoção de arquivamento. 
A noticiante afirmou que os principais prejudicados eram os indígenas das comunidades 
da Raposa, Xumina, Napoleão e outras, porém não soube declinar o nome de nenhuma 
vítima. Realizadas diligências pela Polícia Federal não foi possível encontrar elementos 
mínimos da materialidade delitiva em relação a indígenas. Esgotamento das diligências 
investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera 
coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas 
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. 2) Declínio de atribuições. 
Supostos delitos praticados em detrimento dos beneficiários do bolsa-família não 
indígenas. Eventuais crimes dizem respeito exclusivamente a danos relacionados ao 
patrimônio de particulares, não incidindo em danos ao patrimônio da União, visto que 
não há qualquer irregularidade relacionada aos benefícios em si. Inexistência de 
elementos de informação capazes de justificar 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 arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
033. Processo: DPF/AM-00456/2019-INQ Voto: 956/2020 Origem: GABPRE/PRAM - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de coação ao voto (art. 300, Código Eleitoral). Notícia 

de que prefeito, durante discurso transmitido via rádio, teria coagido a população do 
Município de Tapuá/AM a votar em determinado candidato ao Governo do Estado. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise do pronunciamento, 
verifica-se que o prefeito apenas se limitou a manifestar apoio ao candidato a governador, 
que caso fosse eleito, seria a garantia de dar prosseguimento aos projetos empreendidos 
pela prefeitura. Não se verifica a ocorrência de coação ou ameaça para que eleitores 
votassem em determinado candidato. Ausência de elementos mínimos da materialidade 
delitiva justificadores do prosseguimento da persecução 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). 

 
034. Processo: DPF/AM-00667/2018-INQ Voto: 1024/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de furto qualificado 

pela escalada e pelo arrombamento. Segundo consta nos autos, na noite de 24/12/2018 
para 25/12/2018, o investigado, morador de rua, pulou o muro da agência da Caixa 
Econômica Federal situada no Bairro da Compensa, Manaus/AM, arrombou a porta da 
cozinha da citada agência bancária e de lá furtou uma cafeteira, alimentos e materiais de 
limpeza. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A detida análise dos autos 
revela que estamos diante de furto famélico. Afinal, um morador de rua, na noite de Natal, 
sobrevivendo em situação de evidente vulnerabilidade econômica e social, furta 
alimentos, uma cafeteira e materiais de limpeza da Caixa Econômica Federal, para sua 
própria subsistência. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
035. Processo: DPF/CAX-00194/2012-INQ Voto: 1019/2020 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 
FIGUEIREDO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática crimes previstos nos arts. 168 e 

299 do CP, diante da suposta falsidade de laudos de vistoria realizados por servidores da 
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão- AGERP e 
da suposta apropriação de recursos repassados pelo Programa Nacional de Crédito 
Fundiário - PNCF, para a execução de obra de implementação de sistema simplificado de 
abastecimento de água no ano de 2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Pena máxima cominada de 5 (cinco) anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, 
art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
036. Processo: DPF/DF-1270/2012-INQ Voto: 727/2020 Origem: GABPR5-INF - 

IGOR NERY FIGUEIREDO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir da recepção de notitia criminis formulada pelo 

Ministério Público do Trabalho, datada de 02/08/2012. Supostos crimes de fraude a 
execução (art. 179, CP) e contra o ordem tributária (art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90), 
consistente no não recolhimento de imposto de renda descontado de seus empregados. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos investigados ocorridos até o 
ano de 2011. Crédito tributário definitivamente constituído em 14/10/2013. Penas 
máximas cominadas aos delitos de 02 (dois) anos de detenção. Extinção da punibilidade 
(CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, 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). 

 
037. Processo: DPF/MOC-00319/2017-INQ Voto: 809/2020 Origem: GABPRM3-MMC - 

MARCELO MALHEIROS 
CERQUEIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato em ação previdenciária (CP, art. 171, § 

3º). Suposta utilização de documentos falsos como prova para justificar a concessão do 
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benefício pleiteado. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Os elementos 
informativos juntados aos autos não evidenciam conduta penalmente relevante. De início, 
ressalta-se que a falsificação de documento, como etapa antecedente à consumação do 
crime de estelionato, implica a subsunção dos fatos ao próprio tipo penal do estelionato, 
haja vista a incidência do Princípio da Absorção ou Consunção, nos termos da Súmula 17 
do STJ, que estabelece: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade 
lesiva, é por este absorvido. Além disso, a propositura de ação infundada, sem a adoção de 
expediente fraudulento pujante, não pode, por si só, caracterizar crime. No caso dos autos 
há contradições e omissões que podem colocar em dúvida a fidedignidade e afetar a força 
probatória dos documentos trazidos pela autora da ação, julgada improcedente. Verifica-
se que a perícia realizada nos documentos restou inconclusiva. Aplicação do princípio da 
proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV da 
Constituição). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta 
Turma, DJe 15/02/2016. Conduta narrada que, no caso, embora imoral, apenas poderia 
caracterizar litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no art. 81 do CPC. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
038. Processo: DPF/PAC-0047/2019-INQ Voto: 1066/2020 Origem: GABPR2-AFEB - 

ALISSON FABIANO 
ESTRELA BONFIM  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 309 do 

Código Penal, consistente em usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território 
nacional, nome que não é o seu. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). O 
investigado informou que em razão da crise econômica decidiu vir para o Brasil, porém 
teria sido barrado na fronteira em Pacaraima, pois seu passaporte estava vencido e não 
tinha cédula de identidade original venezuelana. Diante disso, disse que resolveu pegar a 
cédula de identidade original do seu irmão para entrar no Brasil se passando por ele em 
29.04.2019 na cidade de Pacaraima, tendo logrado êxito em sua empreitada e realizado 
pedido de residência temporária e de CPF. Outrossim, disse que foi para Manaus, em razão 
de sua mãe possuir residência temporária naquela cidade, e que aquela teria pedido para 
ele procurar a Polícia Federal para contar o ocorrido, uma vez que seu irmão estava doente 
e pretendia vir para o Brasil. 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. Possibilidade de aplicação, no caso, do princípio da insignificância ou de 
causa de exclusão de ilicitude (estado de necessidade). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
039. Processo: DPF/PHB/PI-0011/2019-INQ Voto: 797/2020 Origem: GABPRM1-SLR - 

SAULO LINHARES DA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de associação criminosa e estelionato majorado (CP, 

art. 288 e art. 173, § 3º). Notícia de que a Agência da Previdência Social de Parnaíba vem 
sendo alvo da ação de grupos criminosos que buscam a concessão, indevida e em grande 
escala, de benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
No presente caso, o fato relatado é vago e genérico, pois não indica quem são os agentes 
que atuariam na obtenção dos benefícios fraudulentos. Ademais, está desacompanhado de 
documento, ou seja, elemento mínimo de informação capaz de possibilitar investigação 
idônea. Ausentes materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e, por 
consequência, afastada a possibilidade de continuidade da persecução penal. Informação, 
também, acerca da existência de IPLs correlatos. 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). 

 
040. Processo: DPF/SNM/PA-00277/2019-INQ Voto: 1104/2020 Origem: GABPRM3-PDX - 

PATRICIA DAROS 
XAVIER  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de furto (CP, art. 155). Notícia de que, em vôo 

de São Paulo para Santarém/PA, ao chegar no destino final passageiro informou a subtração 
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de sua mochila. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a 
empresa aérea localizou a mochila do passageiro, intacta e sem nenhum item subtraído. 
Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para 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). 

 
041. Processo: JF-AP-0001870-

63.2019.4.01.3100-INQ 
Voto: 1001/2020 Origem: GABPR6-LCT - 

LIGIA CIRENO TEOBALDO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 121 E 

288 DO CÓDIGO PENAL, ART. 20 DA LEI Nº 4.947/66, ART. 2º DA LEI Nº 
8.176/91 E ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGENCIAS. COMPLETA AUSÊNCIA DE 
ELEMENTOS MÍNIMOS DO COMETIMENTO DE CRIMES. HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS DE ATRIBUIÇÃO 
REVISIONAL DA 2ª CÂMARA. REMESSA DOS AUTOS À 4ª CCR/MPF PARA 
ANÁLISE DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO NO QUE CONCERNE AOS 
EVENTUAIS CRIMES AMBIENTAIS. 1) Inquérito policial instaurado para apurar a 
ocorrência dos delitos tipificados nos arts. 121 e 288 do Código Penal, art. 20 da Lei 
nº 4.947/66, art. 2º da Lei nº 8.176/91 e art. 55 da Lei nº 9.605/98, em decorrência de 
notícia de suposta invasão à Terra Indígena Waiãpi, na data de 26/07/2019, por um 
grupo armado de aproximadamente 50 garimpeiros, que teria resultado em conflito 
com a comunidade indígena e a morte de duas lideranças indígenas. 2) Promoção de 
arquivamento com fundamento da ausência de elementos mínimos da materialidade 
delitiva. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF nos termos do art. 62, IV da LC nº 75/93. 
3) No dia 27/07/2019, diante do quadro crítico de possível conflito armado entre 
indígenas e invasores, a Superintendência da Polícia Federal no Amapá mobilizou 
equipe composta por 01 (um) delegado, 04 (quatro) peritos e 07 (sete) agentes, sendo 
destes 03 (três) do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), para verificação das 
informações, investigação local e demais providências necessárias. Além disso, 
reafirmada a hipótese de imediata intervenção policial no local, inclusive com risco de 
confronto, e dada a necessidade de conhecimento de orientação e rastreamento em mata 
fechada, foi solicitado apoio ao Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, que disponibilizou 08 (oito) policiais para compor a 
equipe de diligência. Chegaram chegando à Aldeia Aramirã, principal aldeia da TI e 
base de apoio da FUNAI, por volta das 06h do dia 28/27/2019. 4) Em síntese, na 
diligência realizada pela Polícia Federal e pelo COE no dia 28/07/2019, como resposta 
imediata às denúncias de invasão à Terra Indígena Waiãpi veiculadas em 27/07/2019, 
nenhum indício concreto da presença de invasores foi constatado. 5) Importa destacar, 
que a equipe policial diligenciou em todos os locais apontados pelos guias indígenas a 
fim de capturar os pretensos invasores das terras indígenas Waiãpi, bem como para 
registrar rastros e evidências da presença desses, a fim de subsidiar o planejamento das 
ações operacionais. Os mapas de fls. 106 e 107 indicam todos os pontos alcançados 
pelas ações de captura, varredura e investigação. 6) Além disso, e como já registrado, 
a Polícia Federal contou com o apoio de policiais da COE Companhia de Operações 
Especiais, força policial especializada em operações ribeirinhas e em áreas de mata, 
com capacitação e conhecimento necessário para rastreamento e combate em 
ambientes com características do então apresentado. Apesar disso, nada foi encontrado. 
7) Registre-se, ainda, que nenhum indígena entrevistado afirmou ter pessoalmente 
avistado os invasores, sempre referindo-se aos relatos de terceiros (nunca efetivamente 
identificados) quando da narrativa do evento. 8) De modo semelhante, todos os 
servidores e colaboradores da FUNAI ouvidos informaram desconhecer histórico de 
invasão à TI, seja em maior ou menor proporção. 9) Assim, conclui-se pela não 
ocorrência dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e art. 20 da Lei nº 
4.947/66. 10) Quanto às mortes noticiadas, a FUNAI informou tratar-se, na verdade, 
do óbito apenas de uma indígena, ocorrido não no dia 26/07/2019 ou 27/07/2019, mas 
sim no dia 23/07/2019, inicialmente noticiado como acidental, por afogamento. A 
segunda morte foi verificada como falsa, tendo o indígena em questão retornado à 
aldeia em estado normal de saúde. 11) Requerida e concedida a autorização judicial 
para a exumação e realização de exame necroscópico do corpo. Além disso, em 
respeito à tradição cultural da comunidade, foi também solicitada autorização ao filho 
da indígena, que permitiu a realização do exame tanto no momento da diligência, 
conforme registrado em vídeo, como através de comunicação da FUNAI. 12) O exame, 
realizado in loco por opção técnica do médico legista, foi documentado no Laudo de 
Exame de Corpo de Delito (exame necroscópico pós-exumação), concluiu pela morte 
por afogamento. A análise dos demais elementos colhidos permitem concluir, também, 
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que a morte em questão ocorreu de modo acidental, muito provavelmente decorrente 
de uma queda durante a passagem da vítima pelo tronco disposto entre as margens do 
corpo dágua em que encontrado. 13) Minuciosa realização de diligências que 
culminaram pela completa ausência de elementos mínimos do cometimento de crimes. 
14) Homologação do arquivamento, em relação às matérias de atribuição revisional da 
2ª Câmara. 15) Remessa dos autos à 4ª CCR/MPF para análise da promoção de 
arquivamento no que concerne aos eventuais crimes ambientais.   

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/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 

 
042. Processo: JF-CRA/MS-5000650-

06.2019.4.03.6004-PET-
CR - Eletrônico  

Voto: 1229/2020 Origem: GABPRM2-GGAMT 
- GABRIELA DE GOES 
ANDERSON MACIEL 
TAVARES CÂMARA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). 

QUANTIDADE INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A). 
Apreensão de 650 (seiscentos e cinquenta) maços de cigarros de origem estrangeira 
sem os respectivos documentos de internalização. Fato ocorrido em 03/03/2017. 2. 
Promoção de arquivamento considerando que, diante da realidade local, os membros 
do MPF que atuam na área criminal no Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com 
as recorrentes apreensões de cigarros contrabandeados em elevada quantidade, 
especialmente na região de fronteira, concluíram pela possibilidade de aplicação do 
princípio da insignificância ao delito de contrabando de cigarros nos casos em que a 
apreensão envolver até 05 (cinco) caixas ou 250 (duzentos e cinquenta) pacotes ou 
2.500 (dois mil e quinhentos) maços. 3. Divergência do Juiz Federal, com fundamento 
na Orientação 2 CCR nº 25/2016 que limita a aplicação do princípio da insignificância 
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços, seja 
pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade 
à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a 
persecução penal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 4. Seguindo 
a orientação do Supremo Tribunal Federal STF, ressalto: O PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE 
DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da 
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido 
de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 
caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do 
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima 
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o 
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da 
lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em 
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. 
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 
"DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a 
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do 
indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das 
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, 
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a 
dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não 
se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar 
em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, 
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da 
própria ordem social. [] (HC 84687, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 
julgado em 26/10/2004). 5. A respeito da necessidade de adequação da norma à 
realidade social, vale lembrar: Não está na natureza do direito ser absoluto e imutável. 
O direito modifica-se e evolui como qualquer obra humana. Cada sociedade tem seu 
direito, com ela se formando e se desenvolvendo, como ela se transformando e, enfim, 
com ela seguindo sempre a evolução de suas instituições, de seus costumes e de suas 
crenças. (A Cidade Antiga, Fustel de Coulanges, 1864, tradução de Jonas Camargo 
Leite e Eduardo Fonseca, Ediouro, 1989, pág. 211). 6. Nesse contexto, cumpre 
observar que, conforme tabela apresentada pelo Coordenador-Geral de Combate ao 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 21 
 

 
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. 

 

Contrabando e Descaminho COREP/RFB, disponibilizada em 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/gestao-estrategica/estatisticas, no 
ano de 2019 foram realizadas 9.183 autuações, com a apreensão total de mais de 230 
milhões de maços de cigarros contrabandeados. Desse total as apreensões inferiores a 
1.000 maços, embora representem 6.512, ou seja 2/3 do total das autuações, significam 
apenas 0,55% do total dos cigarros contrabandeados apreendidos, circunstância que 
demonstra, sem qualquer dúvida, a insignificância da conduta narrada nestes autos, 
seja por diminuta reprovabilidade, seja pela necessidade de se dar efetividade à 
repressão ao contrabando de vulto. 7. Neste contexto, afastada a tipicidade penal da 
conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o 
prosseguimento do presente feito. 8. 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. Mônica Nicida Garcia. 

 
043. Processo: JF/PE-0002981-

93.2016.4.05.8300-INQ 
Voto: 799/2020 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de furto qualificado e de associação 

criminosa (CP, 155, §4º, II c/c art. 288). Movimentações financeiras irregulares, via 
internet banking, em contas bancárias da Caixa Econômica Federal. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A materialidade dos delitos restaram 
comprovadas, notadamente após informações da Base Nacional de Fraudes Eletrônicas 
do Projeto Tentáculos. Diligências. Foram ouvidos os titulares dos acessos de internet 
que teriam sido utilizados para realização das transações investigadas, que negaram a 
participação nos fatos e afirmaram que a internet seria apenas para uso residencial e 
protegidos por senha. Os titulares das contas que possivelmente receberam os créditos 
fraudulentos, alegaram desconhecer as movimentações bancárias. Verifica-se que, após 
a realização de diversas diligências ao longo de 06 (seis) anos de investigação, não há 
indícios mínimos de autoria delitiva. Os fatos ocorreram em 2014 e, até o presente 
momento, não foram colhidos elementos mínimos que justifiquem a deflagração de ação 
penal. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. 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). 

 
044. Processo: JF-RJ-INQ-0500024-

34.2016.4.02.5103 
Voto: 1003/2020 Origem: GABPRM1-GGV - 

GUILHERME GARCIA 
VIRGILIO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. INADIMPLEMENTO CIVIL DE CONTRATO DE 

MÚTUO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA 
NARRADA, NO CASO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Inquérito 
Policial. Supostos crimes de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) ou contra o 
Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). 2) Anterior conflito de 
atribuições entre membros do MPF. Na Sessão de Revisão n° 684, de 14/08/2017, este 
Colegiado, à unanimidade, fixou a atribuição da PRM Campos dos Goytacazes/RJ 
(suscitada) para prosseguir na investigação, considerando que o contrato objeto da 
presente apuração não era um contrato de financiamento, mas sim um Contrato 
Particular de Consolidação, Confissão e Renegociação de Dívida e outras Obrigações. 
Dessa forma, não haveria notícia de aplicação de recursos provenientes de 
financiamento em finalidade diversa no tocante ao contrato celebrado anteriormente, 
este sim um contrato de financiamento (na modalidade de Cédula de Crédito Bancário 
de Abertura de Crédito), existindo nota fiscal de aquisição do maquinário. 3) Recurso 
do Procurador da República. Manutenção da decisão da 2ª Câmara. Remessa dos autos 
à Procuradora-Geral da República, que, por sua vez, reafirmou a decisão do Colegiado. 
4) Existência de pedido subsidiário, não analisado pela 2ª CCR/MPF. Retorno dos 
autos para o completo exercício da atividade revisional. 5) Fatos narrados que, 
conforme já deliberado, não constituem o crime contra o Sistema Financeiro Nacional 
(Lei nº 7.492/86, art. 20). 6) Assim, considerando a hipótese, no caso, mero 
inadimplemento civil de contrato de mútuo e não crime de apropriação indébita, há de 
se reconhecer a atipicidade da conduta narrada. 7) Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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045. Processo: JF-TAB/AM-1000079-
93.2020.4.01.3201-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 753/2020 Origem: GABPRM1-BSD - 
SARAH TERESA 
CAVALCANTI DE BRITTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito policial. Crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 c/c 40, I, da Lei 

11.343/06). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Equipe policial 
encontrou, no porto fluvial no município de Tabatinga/AM, 1.115g de cocaína e 5g de 
maconha, acondicionadas no motor do condicionador de ar de embarcação. Apesar das 
diligências efetuadas, não foram encontrados nenhum indício de autoria delitiva, tendo 
em vista que a droga foi em encontrada em ponto da embarcação que várias pessoas 
tinham livre acesso. Ausência de imagens do circuito interno de segurança. 
Materialidade comprovada. Droga apreendida e incinerada. Ausência de elementos 
mínimos de autoria 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). 

 
046. Processo: PRM/SOR-3411.2018.000240-

0-INQ 
Voto: 1023/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 

RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado com o intuito de apurar a prática do crime de estelionato, 

previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, diante do recebimento de seguro-desemprego 
mediante fraude. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas 
diligências, verificou-se que a investigada de fato deixou de trabalhar na empresa ao ter 
seu vínculo rompido, não estando presente a circunstância caracterizadora de fraude de, ao 
mesmo tempo que receberia seguro-desemprego, continuaria a trabalhar para o mesmo 
empregador. Desse modo, não ficaram comprovados elementos suficientes de 
materialidade de nenhuma conduta delituosa a justificar o oferecimento de denúncia e não 
há outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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). 

 
047. Processo: SPF/BA-00882/2019-INQ Voto: 901/2020 Origem: GABPR013-OAAM 

- OVIDIO AUGUSTO 
AMOEDO MACHADO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: nquérito Policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto 

descumprimento de decisão judicial por parte de gerente da Caixa Econômica Federal. 
Ordem que determinava a apresentação de cópia autenticada de alvará. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Verifica-se que, embora fora do prazo 
inicialmente concedido, a ordem judicial foi integralmente cumprida. Ausência de 
elementos mínimos de conduta dolosa. Falta de justa causa para persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
048. Processo: SR/DPF/MG-00794/2016-INQ Voto: 1028/2020 Origem: GABPR5-EMF - 

EDUARDO MORATO 
FONSECA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado com o intuito de apurar a prática do crime de estelionato, 

previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. Os fatos narrados evidenciam o recebimento 
indevido de benefício previdenciário, após o óbito do titular, ocorrido em 30/06/2007, 
durante as competências de 06/2007 a 02/2009, totalizando o montante originário de R$ 
9.245,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, 
verificou-se que os fatos narrados são atípicos por não apresentarem qualquer tipo de fraude 
relacionada ao recebimento do benefício após o óbito do segurado, tendo em vista que os 
valores creditados indevidamente pela autarquia foram levantados por meio de decisão 
judicial. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
049. Processo: SRPF-AP-00065/2018-INQ Voto: 1079/2020 Origem: GABPR4-JCCN - 

JOAQUIM CABRAL DA 
COSTA NETO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 23 
 

 
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. 

 

 
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) praticado 

contra servidor público federal, no exercício de suas funções. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta imputação de crime de prevaricação a funcionários 
da UNIFAP por parte da investigada. Arquivamento da sindicância por ausência de 
conduta irregular do professor. Notícia de Fato instaurada que também foi arquivada, 
visto que de não seria possível imputar ao Desembargador a responsabilidade pela 
demora na conclusão e julgamento da sindicância, pois exerceu as atribuições para as 
quais foi designado dentro do prazo previsto em lei. No entanto, também, não houve a 
prática do crime de denunciação caluniosa por parte da investigada. Não obstante a 
investigada tenha dado a instauração de uma investigação criminal para apurar o suposto 
crime de prevaricação por parte do Desembargador, verifica-se que a conduta da 
investigada não se amolda ao tipo penal, eis que ausente o dolo, ou seja, saber da 
inocência da vítima. Consigne-se que não se nega que o evento ocorreu, ou seja, apesar 
de a comissão sindicante ter concluído a apuração dos fatos relatados, esta entendeu que 
os membros da comissão retardaram a conclusão da sindicância e não apuraram a 
conduta disciplinar do professor e, assim, deu causa à instauração de investigação por 
prevaricação contra os membros da comissão. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
050. Processo: SRPF-AP-00110/2019-INQ Voto: 1026/2020 Origem: GABPR6-LCT - 

LIGIA CIRENO TEOBALDO  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de falsidade ideológica (CP, 

art. 299) praticado, em tese, pelo investigado ao prestar informações inverídicas em 
documentos apresentados ao Instituto Federal do Amapá - IFAP, com intuito de 
comprovar experiência profissional para assumir cargo público. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, verifica-se que, embora 
o investigado tenha apresentado os documentos de fls. 14/22 perante o IFAP com o 
objetivo de comprovar exigência editalícia para investidura no cargo público que fora 
aprovado, não há nos autos elementos que indiquem a intenção de falsificar documento, 
mas apenas de apresentar documento que formalmente comprovasse o tempo informal 
que trabalhou em instituição de ensino de propriedade de sua tia. Além disso, observando 
o conteúdo dos documentos apresentados em fotocópia, emitidos pelo centro 
educacional em favor do investigado, não há mudança na função declarada, qual seja: 
"estagiário", bem como nas atividades exercidas. Apenas, em alguns documentos, as 
atividades foram especificadas objetivando alcançar as exigências do edital, conforme 
orientações da banca examinadora do concurso do IFAP. No mais, as anotações feitas 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS do investigado, apenas condensam 
as informações constantes nos demais documentos aludidos. Assim, inexistem 
informações conflitantes nos documentos apresentados, a indicar a ocorrência de 
eventual falsidade ideológica. Por fim, registre-se que o investigado não assumiu o cargo 
público do IFAP e atualmente trabalha como Agente Comunitário de Saúde do 
Município de Macapá. Desse modo, não ficaram comprovados elementos suficientes de 
materialidade de nenhuma conduta delituosa a justificar o oferecimento de denúncia. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
051. Processo: 1.00.000.001357/2020-10 Voto: 1025/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral. Suposto excesso de doação de recursos em campanha 

eleitoral. Pleito de 2018. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). No caso, o valor que 
excedeu ao patamar estabelecido pela legislação aplicável corresponde à módica quantia de R$ 
25,00 (vinte e cinco reais). Além da evidente inexistência de potencialidade de influenciar 
ilegitimamente no resultado do pleito eleitoral, verifica-se a ausência de indicativos mínimos 
que apontem no sentido de uma conduta eivada de má-fé por parte do doador, bem como do 
candidato/partido beneficiário, conduzindo à presunção de boa-fé, tanto pela emissão de recibos 
eleitorais referentes à doação, quanto pelo registro dessa na prestação de contas parcial e final. 
Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
052. Processo: 1.14.003.000308/2019-01 - Eletrônico  Voto: 783/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações 

(art. 183 da Lei 9.472/97). Instalação de equipamento reforçador de sinais do Serviço Móvel 
Pessoal SMP, em zona rural, sem autorização de uso de radiofrequência. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O aludido equipamento se constitui como um 
serviço de valor adicionado, haja vista não emitir sinal próprio de telecomunicação, mas tão 
somente amplificar o sinal obtido da torre de transmissão mais próxima, razão pela qual, em 
face do princípio da reserva legal, deve se entender que a conduta descrita na espécie é atípica 
em relação ao crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Conduta que caracteriza mera 
infração administrativa, sendo as decisões adotadas pela ANATEL suficientes para a repressão 
da ação. Apreensão do equipamento. Precedente 2ªCCR: Procedimento nº 
1.14.003.000031/2019-16, Sessão de Revisão nº 737, de 25/03/2019, 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). 

 
053. Processo: 1.15.000.000344/2020-92 - Eletrônico  Voto: 980/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 

Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Delegacia da Receita Federal, tendo 
em vista que o investigado teria omitido informações com intuito de reduzir o imposto de renda. 
Auto de infração lavrado em 20/11/2009. O parcelamento do débito ocorreu em 14/06/2010, 
mas foi cancelado por inadimplência em 28/12/2013. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, IV). Verifica-se que a data da exclusão do parcelamento foi em dezembro de 2013. 
Informações de que o investigado tem mais de 79 anos. O prazo prescricional para o delito ora 
investigado, de acordo com o art. 109, III, do CP, é de 12 anos, considerando a pena máxima 
em abstrato de 05 anos. Redução do prazo prescricional pela metade (CP, art. 115). Decurso de 
mais de 06 (seis) anos da data do cancelamento do parcelamento. 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). 

 
054. Processo: 1.15.000.002335/2019-01 - Eletrônico  Voto: 1097/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto 

descumprimento de decisão judicial por parte de representante de instituição financeira privada. 
Consta dos autos que o Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará solicitou informações acerca de 
movimentação de conta bancária, que não foi prontamente atendida pela instituição. Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Verifica-se que, embora fora do prazo inicialmente 
concedido, a ordem judicial foi integralmente cumprida. Ausência de elementos mínimos de 
conduta dolosa. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
055. Processo: 1.18.000.000320/2020-21 - Eletrônico  Voto: 997/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando 

supostos comentários machistas, racistas e agressivos, ocorridos em rede social. Promoção de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos, o investigado teria realizado 
publicações com teor de críticas contra o aborto e os bandidos. As publicações em análise, 
malgrado possa provocar dissabor e indignação, não se mostra suficiente para atrair a tutela 
penal e restringir o direito fundamental à liberdade de expressão. As limitações ao referido 
postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas, nas quais essas restrições sejam 
imprescindíveis a ponto de exigir a proteção de um outro direito fundamental. Ponderação e 
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proporcionalidade na aplicação da lei penal. Excesso não verificado no caso. Livre exercício 
da liberdade de expressão, garantia essencial ao aperfeiçoamento das instituições. Não 
verificação da prática de crime, no caso concreto. Falta de justa causa para a persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
056. Processo: 1.22.002.000238/2019-11 - Eletrônico  Voto: 1065/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a 

noticiante relata que é funcionária de hospital universitário e teria recebido orientação da 
enfermeira chefe para apagar os arquivos do núcleo de vigilância epidemiológica. Possível 
prática do crime de supressão de documento (CP, art. 305). Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). A investigada prestou esclarecimentos sobre os fatos relatados na 
manifestação, negando que tenha dado ordens para apagar os documentos do hospital. Fatos 
relatados de forma vaga e confusa, desacompanhados de elementos de informação capazes de 
possibilitar uma investigação idônea. Ausência de elementos mínimos 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). 

 
057. Processo: 1.23.000.001913/2016-69 Voto: 1038/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, II) 

atribuído a depositário infiel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O bem 
supostamente subtraído é de baixo valor: um televisor usado, arrematado por apenas R$ 360,00. 
O valor pago pelo arrematante foi devolvido e, ao que parece, a execução nos autos da 
reclamatória continuou em seus ulteriores. O crime possui natureza estritamente patrimonial. 
O agente é pessoa idosa (81 anos de idade), que não possui antecedentes, sendo a presente 
situação provavelmente um possível fato isolado em sua vida. Fato que configura mero ilícito 
civil. Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. Enunciado nº 25 da 
Súmula Vinculante do STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito. Precedente da 2ª CCR: Procedimentos nos 1.00.000.009501/2017-52 
e 1.21.004.000043/2016-45, Sessão 681, 03/07/2017, unânime). Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
058. Processo: 1.23.003.000443/2019-39 - Eletrônico  Voto: 982/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ALTAMIRA-PA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima relatando a suposta ocorrência de trabalho escravo, 

tendo em vista que os trabalhadores de determinada empresa não teriam carteira assinada, 
direito a férias, décimo terceiro salário, que receberiam os pagamentos em atraso, com supostos 
descontos indevidos em folha de pagamento, sendo submetidos a jornadas exaustivas e o local 
de trabalho seria insalubre. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da narrativa 
verifica-se, por ora, a ocorrência de irregularidades trabalhistas, de modo que eventuais 
demandas coletivas que decorram dos fatos descritos são de atribuição do Ministério Público 
do Trabalho. O Procurador oficiante determinou a remessa de cópia dos autos para a 
Procuradoria do Trabalho em Santarém/PA, para conhecimento e adoção das providências 
pertinentes no âmbito de suas atribuições. Assim, caso o MPT apure indícios da prática de 
algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será comunicado para a tomada das 
medidas cabíveis. 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). 
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059. Processo: 1.25.008.000401/2018-01 - Eletrônico  Voto: 978/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato art. 171, §3º, CP. Notícia de que os investigados teriam 

forjado vínculos empregatícios com o objetivo de preencher requisito para a concessão de 
benefício previdenciário. Celebração de acordo de não-persecução penal, homologado 
judicialmente em 10/07/2018. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Compromisso dos investigados de cumprir as seguintes condições: a) comunicar ao MPF 
eventual mudança de endereço e número de telefone; b) pagar a quantia de R$ 4.500,00, em até 
12 parcelas; c) comprovar mensalmente o cumprimento das condições estabelecidas. Verifica-
se dos autos que as condições acima citadas foram devidamente cumpridas. Ausência de justa 
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
060. Processo: 1.25.015.000026/2020-16 - Eletrônico  Voto: 907/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência de ordem judicial. CP, art. 330. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de 
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, 
sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) intimação pessoal 
transmitida diretamente a quem tem o dever legal de cumprir a ordem; 2) não fazer previsão de 
sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa e 3) advertir o destinatário da ordem 
que o eventual não cumprimento caracteriza crime. No caso, verifica-se a ausência de prova da 
intimação pessoal do destinatário da ordem ou de seu conhecimento por outro meio apto a 
demonstrar a ciência inequívoca do conteúdo da determinação judicial. Ausência de elementos 
mínimos de conduta dolosa. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
061. Processo: 1.26.000.000200/2020-52 - Eletrônico  Voto: 684/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência de ordem judicial pelos 

responsáveis legais de hospital universitário. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o 
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem 
atenda os seguintes requisitos: 1) intimação pessoal transmitida diretamente a quem tem o dever 
legal de cumprir a ordem; 2) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou 
administrativa e 3) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza 
crime. No caso, verifica-se que o expediente foi endereçado de forma genérica, sem a 
identificação específica do responsável pelo seu cumprimento. Ausência de prova da intimação 
pessoal do destinatário da ordem ou de seu conhecimento por outro meio apto a demonstrar a 
ciência inequívoca do conteúdo da determinação judicial. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
062. Processo: 1.29.011.000459/2019-29 - Eletrônico  Voto: 1147/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal. Durante 

fiscalização realizada pela Receita Federal no setor de encomendas em agência dos Correios de 
Uruguaiana/RS, foram apreendidas mercadorias estrangeiras desacompanhadas da 
documentação comprobatória da regular internalização. Mercadorias foram avaliadas em R$ 
1.041,42 (U$ 270,00 dólares). Tributos iludidos calculados em R$ 208,28. Existência de 
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reiteração delitiva. Revisão de arquivamento. Art. 62, IV, da LC nº 75/1993. Diante da lei 
vigente, da doutrina e dos precedentes do STF e STJ aplicáveis ao caso, forçoso reconhecer 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 outra reiteração 
da conduta nos últimos 5 (cinco) anos, na qual o valor total das mercadorias apreendidas 
correspondeu ao montante de R$ 39,49. Nesse contexto, a teor do que dispõe o § 4º, do art. 20 
da Lei nº 10.522/2002, considerando que no caso em exame a soma dos tributos iludidos é 
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme fixado nas Portarias nº 75 e 130/MF, não 
havendo interesse fiscal na execução do crédito, e, portanto, em conexão com os postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, aplico o princípio da 
insignificância para reconhecer a irrelevância material da conduta, o que autoriza o 
arquivamento. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
063. Processo: 1.34.012.000085/2020-13 - Eletrônico  Voto: 1215/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334 redação anterior à Lei 

nº 13.008/2014). Apreensão de 52 maços de cigarros de origem estrangeira, sem os respectivos 
documentos de internalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato 
ocorrido em 01/2012. Crime com pena máxima abstratamente cominada, à época, de 04 
(quatro) anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). 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). 

 
064. Processo: 1.34.012.000158/2020-69 - Eletrônico  Voto: 1212/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334 redação anterior à Lei 

nº 13.008/2014). Apreensão de 56 maços de cigarros de origem estrangeira, sem os respectivos 
documentos de internalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato 
ocorrido em 09/2011. Crime com pena máxima abstratamente cominada, à época, de 04 
(quatro) anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). 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). 

 
065. Processo: 1.34.012.000197/2020-66 - Eletrônico  Voto: 1213/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334 redação anterior à Lei 

nº 13.008/2014). Apreensão de 65 maços de cigarros de origem estrangeira, sem os respectivos 
documentos de internalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato 
ocorrido em 11/2011. Crime com pena máxima abstratamente cominada, à época, de 04 
(quatro) anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). 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). 
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066. Processo: 1.34.012.000249/2020-02 - Eletrônico  Voto: 1217/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334 redação anterior à Lei 

nº 13.008/2014). Apreensão de 21 maços de cigarros de origem estrangeira, sem os respectivos 
documentos de internalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato 
ocorrido em 11/2011. Crime com pena máxima abstratamente cominada, à época, de 04 
(quatro) anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). 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). 

 
067. Processo: 1.34.016.000013/2020-28 - Eletrônico  Voto: 4/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO 

CP (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES). CONDUTA 
ILÍCITA PRATICADA CONTRA O INSS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORTE 
DO BENEFICIÁRIO. SERVIDORA DO INSS. ATUAÇÃO IRREGULAR EM INÚMEROS 
CASOS. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS CONTRA A 
INVESTIGADA. ORIENTAÇÃO N° 36 DA 2ª CCR. PRESCRIÇÃO IMINENTE. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Voto-vista. Notícia de Fato. Os elementos 
constantes nos autos apontam para o cometimento do crime previsto no artigo 313-A do Código 
Penal, constatado a partir da atuação em inúmeras ações penais e inquéritos policiais que 
tramitaram na Subseção Judiciária de Sorocaba, SP, em que se verificou a conduta ilícita da ex-
servidora do INSS V.L.S.S, na concessão de benefícios previdenciários irregulares. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na prescrição 
retroativa, tendo em vista que o crime, no caso, ocorreu em abril de 2004. 3. De acordo com a 
Orientação n° 36, a 2ª CCR ORIENTA os membros do Ministério Público Federal com atuação 
na área criminal sob sua coordenação a realizar o arquivamento dos chamados rescaldos das 
operações previdenciárias, dispensando-se a instauração de inquérito policial ou de 
investigação criminal própria ou arquivando os feitos já instaurados, quando a persecução 
penal/investigação estiver em estágio avançado ou já houver sido ajuizada a ação penal e, após 
minuciosa análise, ao Procurador da República oficiante restar evidenciado que os fatos: a) não 
modificam o panorama probatório atual; b) não são suficientes para um aumento substancial 
das penas dos investigados na operação originária; c) dizem respeito às condutas dos titulares 
dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau de reprovabilidade, como a magnitude da 
lesão; d) nada acrescentam acerca das condutas dos servidores e intermediadores já 
investigados; e) não apresentam indícios da participação de outros servidores e/ou 
intermediadores, além dos já investigados no IPL de origem. 4. Ainda de acordo com a referida 
Orientação, nesses casos, o arquivamento deverá ser comunicado ao INSS, que permanecerá 
responsável pela adoção das providências administrativas cabíveis, com vistas à quantificação 
de eventual dano e recuperação dos valores pagos indevidamente. 5. Precedente da 2ª CCR: 
0000860-18.2019.4.03.6110, Sessão de Revisão nº 747, de 12/08/2019, unânime. 6. No caso 
em exame, outros dois fatores corroboram a falta de interesse de agir: a) a morte do beneficiário; 
e b) a iminente prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, que ocorrerá em 
abril de 2020, ocasião em que o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, fixado no art. 109, 
II do Código Penal, será efetivamente atingido. 7. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto proferido pela Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
Restou vencido o relator, Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento. Participou da votação 
o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 
068. Processo: 1.34.040.000105/2019-77 - Eletrônico  Voto: 981/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
REGISTRO-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). No bojo de 

reclamação trabalhista verificou-se que o reclamante teria afirmado que recebeu o seguro-
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desemprego e sacou o FGTS, mesmo tendo continuado a trabalhar para o reclamado. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora não conste nos autos a data certa em que o 
investigado supostamente recebeu o seguro-desemprego, foi reconhecida a atividade trabalhista 
nos períodos de 1994, 1997, 1998 e 2000. A pena máxima abstratamente cominada ao crime 
em questão é de seis anos e oito meses de reclusão. Assim, o prazo prescricional é de 12 (doze) 
anos, conforme a regra do artigo 109, III do Código Penal, já efetivamente atingido. Extinção 
da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
069. Processo: JF-RJ-5038147-

11.2018.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 914/2020 Origem: GABPR50-FJAO - 
FERNANDO JOSE AGUIAR 
DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006). Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado 
n° 33 - 2ª CCR). Consta que em 01/10/2018, foi apreendido nos Correios pacote 
contendo 1,9kg de maconha, remetido no Rio de Janeiro para destinatária em 
Salvador/BA. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. De acordo com 
o Enunciado nº 88 da 2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal a 
persecução penal dos crimes relativos a entorpecentes, salvo se comprovada a 
transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Aplicação 
da Súmula 522 do STF. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
070. Processo: JF-TAB/AM-1000021-

90.2020.4.01.3201-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 701/2020 Origem: GABPRM1-BSD - 
SARAH TERESA 
CAVALCANTI DE BRITTO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006). Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado 
n° 33 - 2ª CCR). Consta que em 29/10/2019, foi encontrado um pacote contendo 970 
gramas de cocaína, nos fundos de uma igreja localizada no município de Santo Antônio 
do Içá/AM. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Aplicação da Súmula 522 do STF. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
071. Processo: 1.19.000.000081/2020-72 - Eletrônico  Voto: 1085/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

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

prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I e § 3°, do CP. Supostas irregularidades na venda 
de imóveis do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida PMCMV. Recebimento 
do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). A negociação 
irregular é passível de medidas administrativas a serem adotadas pelo agente financeiro, qual 
seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º), como a perda do 
subsídio, resultando na cobrança integral e à vista do valor parcelado, quebra de contrato e 
retomada do imóvel. Não há notícia de eventual fraude na obtenção do financiamento. 
Interesse, na hipótese, que recai sobre o particular beneficiário do imóvel ou daqueles 
envolvidos com a venda irregular. Ausência de ofensa ao patrimônio da Caixa Econômica 
Federal, que atua apenas como agente financiador junto ao programa. Precedentes do STJ 
(Terceira Seção: AgRg no CC 134.009/MG, DJe 16/03/2015) e da 2ª CCR (Processo n° 
1.23.000.001573/2018-38, Voto n° 7896/2018, Sessão n° 731, de 10/12/2018, unânime; 
Processo n° 1.25.006.000304/2016-68, Voto n° 6277/2017, Sessão n° 684, de 14/08/2017, 
unânime). Aplicação do Enunciado nº 82 da 2ª CCR. Homologação do declínio de atribuições. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
072. Processo: 1.34.001.008763/2019-73 - Eletrônico  Voto: 942/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de homofobia (Art. 20, §2º, da Lei 7.716/89). 

Publicação realizada em sala de bate-papo com suposto preconceito em razão de orientação 
sexual. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). 
Em que pese o STF tenha firmado tese de que a prática de homofobia caracteriza o crime de 
racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não chegou a tratar sobre a questão da competência 
para análise e julgamento de tais casos. Assim, não é possível atribuir competência federal para 
processar o crime de homofobia por equiparação ao racismo, pois a Constituição Federal exige 
a congruência entre a transnacionalidade da conduta e a previsão do crime em tratado 
internacional. No caso, não há tratado internacional versando sobre homofobia. Portanto, o 
presente caso deve ser analisado pela Justiça Comum Estadual, uma vez que a Justiça Federal 
Comum é sempre residual. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: 
Procedimento 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime; 
Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relatora: Dra. Mônica Nicida Garcia 
Nos processos de relatoria da Dr.ª Mônica Nicida Garcia participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 1º Ofício; e o Dr. 
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
073. Processo: JF/SP-5004765-

24.2019.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1078/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado inicialmente perante a Polícia Civil do Estado de São Paulo 

para apurar a possível prática do crime descrito no art. 171 do CP, em virtude de suposta 
fraude no financiamento de veículo perante instituição financeira privada. Por entender 
que os fatos se amoldam ao delito previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, o Ministério 
Público do Estado de São Paulo pronunciou-se pela remessa dos autos à Justiça Federal, 
o que restou acolhido pelo Juízo Estadual. Manifestação do MPF pelo arquivamento do 
presente inquérito em relação ao crime do art. 19 da Lei nº 7.492/86 e pela remessa dos 
autos à Justiça Estadual para continuidade da apuração de eventual crime de estelionato. 
Discordância do Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo por considerar que o 
fato aqui narrado configura o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, aduzindo que, 
no presente caso, houve efetivo contrato de financiamento para aquisição de bem durável 
e, por isso, a conduta narrada corresponde, ao menos em tese, ao delito de obtenção de 
financiamento mediante fraude. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. 
Conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, para a configuração do delito descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86, basta a 
obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira com destinação 
específica dos valores obtidos. Em outras palavras, o STJ manteve sua jurisprudência no 
sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei nº 7.492/86 não exige, para a sua 
configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro (CC nº 161.707/MA, 
Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 19/12/2018). De outra parte, 
através da decisão nº 248/2018-AJCA/SGJ/GABPGR, nos autos do Conflito de 
Atribuição nº 1.00.000.016527/2018-38, a então Procuradora-Geral da República, em 
16/10/2018, adotou tal entendimento, reafirmando a competência da Justiça Federal para 
processar e julgar eventual ação penal envolvendo obtenção fraudulenta de 
financiamento para aquisição de veículo automotor. Sob a ótica desta Relatora, há de se 
ressaltar que o prejuízo suportado pelas instituições financeiras com as fraudes nos 
financiamentos de veículos, que vem crescendo consideravelmente, impacta na própria 
política de juros praticada por eles e nas regras de acesso ao crédito, podendo gerar 
restrições que prejudiquem a economia do país de forma generalizada e afetar a própria 
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higidez do sistema financeiro nacional, bem como causar ofensa reflexa ao patrimônio 
de terceiros. Tipicidade da conduta ora investigada. Competência da Justiça Federal. 
Atribuição do MPF. Não homologação do arquivamento e da remessa à Justiça do Estado 
de São Paulo. Devolução dos autos ao Ofício Criminal de origem para prosseguir na 
apuração, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, postular a 
designação de outro membro para tanto, com fundamento em sua independência 
funcional, nos termos do Enunciado nº 3 do CIMPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do arquivamento e pela não homologação da remessa à Justiça do Estado 
de São Paulo, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
074. Processo: JF-AM-0008210-

14.2019.4.01.3200-INQ 
Voto: 744/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 304 

do CP por parte de J.F. de A., que, ao concluir o Curso de Formação de Vigilantes, 
teria feito uso de documento público falso (certificado de conclusão do ensino médio) 
para obter a homologação do referido curso e a carteira de vigilante perante o 
Departamento de Polícia Federal. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito 
em razão da ausência de potencialidade lesiva da conduta, uma vez que o investigado 
possui o grau de escolaridade mínimo para exercer a profissão de vigilante, tendo 
estudado até a 7ª série do ensino fundamental. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Amazonas. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c 
o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Segundo consta dos autos, a autoria e a materialidade 
do delito estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelo objeto do crime e pelo laudo 
pericial, que concluiu pela falsidade do documento, não sendo o caso de contrafação 
grosseira. Constam também informações prestadas pela SEDUC/AM e declarações 
prestadas pelo investigado perante a autoridade policial, tendo ele confessado a prática 
delitiva que lhe é imputada. Embora o investigado possua a escolaridade exigida para 
o cargo de vigilante, há relato de que ele teria feito uso de certificado falso a fim de 
obter trabalho ofertado por empresa que exigia a conclusão do ensino médio, 
incorrendo, assim, nas sanções do art. 304 do CP. A Juíza de primeiro grau, ao 
contrapor a alegação ministerial, invocou precedente do TRF da 5ª Região (ACR nº 
13055.0009334-23.2014.4.05.8300, Dje de 12/04/2019) para evidenciar que, no caso, 
se mostram presentes, de um lado, o fato reconhecido em sede policial, de que o 
certificado de conclusão do ensino médio, apresentado para fins de obtenção de carteira 
de vigilante e do respectivo emprego, é inidôneo, adquirido mediante paga a pessoa 
não identificada e, de outro lado, ainda que desnecessária a escolaridade ali indicada 
conclusão do ensino médio outro não foi o certificado apresentado para comprovar 
aquela exigida do ensino fundamental (Lei nº 7.102/83, art. 16, III), pelo que remanesce 
sendo o certificado eivado do vício de falsidade o utilizado para os fins pretendidos, 
não se podendo, assim, taxá-lo de inócuo (desprovido de potencialidade lesiva), já que 
necessário à comprovação da escolaridade, além do que se fez presente, na hipótese, a 
voluntariedade e a consciência da ilicitude (inautenticidade do documento 
apresentado). O tipo penal, note-se, tem como elemento objetivo fazer uso. Informação 
de que há dezenas de feitos com denúncia ofertada perante o Juízo de origem em 
situação fática similar a do presente apuratório. Coerência e observância do princípio 
da igualdade. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
075. Processo: JF/CE-0810985-

02.2019.4.05.8100-PIC-MP - 
Eletrônico  

Voto: 795/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
ESTADO DO CEARÁ  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (CP, 

art. 334), em virtude da apreensão de mercadorias estrangeiras, desacompanhadas da 
documentação comprobatória de sua regular internalização E avaliadas em R$ 2.323,00. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do apuratório fundada na aplicação do 
princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Ceará por entender que o princípio da bagatela não se aplica ao crime de 
descaminho. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 
75/93. Conforme a legislação vigente, entendimento doutrinário e na linha de 
precedentes do STF e STJ aplicáveis ao caso, forçoso reconhecer que: (a) em se tratando 
do crime de descaminho, a lesão ao Fisco inferior ao limite fixado pela própria Receita 
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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). Por outro lado, de acordo com o Enunciado 
nº 49 desta 2º CRR: 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. 
No caso dos autos, conforme informações prestadas pela Receita Federal, não se 
verificou a existência de registro de apreensão de mercadorias em desfavor do 
investigado nos últimos cinco anos. Ausência de indícios de habitualidade delitiva, o que 
autoriza, em caráter excepcional, o reconhecimento da insignificância da conduta. 
Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
076. Processo: JF/MG-0033201-

97.2019.4.01.3800-INQ 
Voto: 957/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de Notícia de Fato autuada com base em ofício 

oriundo do Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, comunicando que 
J.B.S. teria descumprido ordem judicial exarada no bojo de ação trabalhista movida por 
C.L.de S. em face do I.C.de E.S. LTDA. Manifestação do MPF pelo arquivamento do 
feito fundada na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Discordância do Juízo 
da 35ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais por entender que o delito 
previsto no art. 330 é de natureza permanente, ou seja, enquanto não cumprir a 
determinação judicial, o agente encontra-se em estado de desobediência, protraindo-se 
no tempo o momento consumativo do delito. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do 
CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Consta dos autos que no dia 07/11/2017 foi 
lavrado Auto de Penhora e Avaliação em favor da reclamante, sendo penhorado o valor 
relativo a 20% (vinte por cento) das mensalidades dos alunos da instituição de ensino 
superior. Após, o sócio executado, J.B.S., foi nomeado como fiel depositário. 
Posteriormente, expediu-se mandado de intimação ao ora investigado, determinando que 
comprovasse o depósito das matrículas penhoradas, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimado 
por telefone, transcorreu o prazo sem que J. cumprisse a determinação judicial. Do exame 
cuidadoso do feito, verifica-se, com efeito, que se operou a prescrição da pretensão 
punitiva. A pena máxima cominada ao delito do art. 330 do CP é inferior a um ano e o 
prazo prescricional respectivo é de 3 (três anos), na forma do art. 109, inc. VI, do CP. O 
investigado é maior de 70 (setenta) anos, pois nascido aos 02/03/1943 (fl. 38). Assim, 
nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, 
correspondendo, no caso, a 1 (um) ano e meio. Tendo em vista que a comprovação do 
depósito das matrículas penhoradas pelo investigado esgotou-se no dia 21/02/2018, ou 
seja, 5 (cinco) dias contados após sua intimação, restou configurada a prescrição aos 
21/08/2019. Importante ressaltar, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça que o delito em tela se consumou no momento em que findou o prazo para 
atendimento da ordem emanada da autoridade judiciária, não se prologando no tempo. 
Basta a ausência de ação para que se caracterize. Configurada a natureza de crime 
puramente formal e instantâneo, tem-se como marco inicial para a prescrição da 
pretensão punitiva o dia em que se consumou a infração (Resp nº 1.365.383/MG, 5ª 
Turma, Min. Laurita Vaz, Dje 19/12/2013). Em que pese o fato de não se ter notícia de 
que o estado de recalcitrância do investigado tenha cessado, a partir do momento em que 
se consumou o crime de desobediência, surgindo o fato delituoso, nasceu também o 
Estado o jus puniendi, que desde então já estaria apto a exercer sua função punitiva e 
aplicar a lei penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 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). 

 
077. Processo: JF/PR/CAS-5012196-

35.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 1257/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Voto-Vencedor. Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível prática do 

crime de descaminho (CP, art. 334). Representação Fiscal para Fins Penais relatando a 
apreensão de mercadorias de procedência estrangeira sem a necessária documentação 
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comprobatória de sua regular importação. Mercadorias avaliadas em R$ 5.482,27. Tributos 
iludidos no importe de R$ 2.358,43. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito com 
base no princípio da insignificância. Discordância do magistrado diante da existência de 
reiteração da conduta. Aplicação do art. 28 do CPP. Informações prestadas pela Receita 
Federal atestando que o investigado possui outros dois registros de apreensões de 
mercadorias nos últimos cinco anos, os quais, juntos, correspondem a R$ 5.384,67 de 
exações não recolhidas. 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, no caso, que as reiterações delitivas obstam a incidência da tese da bagatela. 
Hipótese de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do 
princípio da insignificância. Incidência do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Não homologação 
do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto proferido pela Dra. Mônica Nicida Garcia. Restou 
vencida a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho. 

 
078. Processo: JF/PR/CUR-5075206-

68.2019.4.04.7000-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 777/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do BNDES, relatando possível ocorrência 

do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86, praticado, em tese, por Z.I.M. Ltda. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito tendo em vista que os esforços para 
racionalização da atividade persecutória precisam ser considerados, uma vez que a 
movimentação da máquina judiciária para investigar possível crime financeiro, no 
montante de R$ 15.920,00, ensejaria um dispêndio de valores iguais ou até maiores que o 
crédito financiado. Carência de indícios de dolo na conduta. Discordância do Juízo Federal 
da 1ª Unidade de Apoio de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 
c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Com efeito, verifica-se nos autos a ocorrência de 
financiamento à beneficiária final Z.I.M. Ltda, realizado no âmbito do produto BNDES 
Finame e do Programa BNDES de Sustentação do Investimento BNDES PSI, com recursos 
repassados pelo Banco do Brasil S/A, cuja finalidade foi a aquisição de uma máquina de 
soldar por resistência costura, no valor de R$ 15.920,00 fabricado por J.R. R. & Cia Ltda, 
para utilização na cidade de Matelândia/PR. Entretanto, não se constatou a comprovação 
física e financeira na aquisição do equipamento financiado. Possível utilização do recurso 
em finalidade diversa da prevista em contrato. Hipótese que deve ser tratada como mero 
descumprimento contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Ausência de indícios de dolo, 
no caso, de vontade de aplicar os recursos advindos do financiamento em finalidade 
diversa. Elemento subjetivo do tipo não evidenciado. Precedentes: Procedimento nº 
1.24.000.001088/2018-27, 2ª CCR, 721ª Sessão Ordinária, de 13/08/2018; Procedimento 
nº 1.24.000.001083/2018-02, 2ª CCR, 722ª Sessão Ordinária, de 27/08/2018, unânimes. 
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
079. Processo: JF-RJ-5014448-

88.2018.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 27/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, 

§ 3º, do Código Penal. Suposta fraude na compensação de dois cheques da Caixa 
Econômica Federal, com igual numeração, totalizando um prejuízo no montante de R$ 
3.054,00 (três mil e cinquenta e quatro reais). Manifestação do MPF pelo arquivamento 
do feito com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 3ª Vara 
Federal Criminal do Rio de Janeiro. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 
c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. O princípio penal da insignificância permite afastar 
a tipicidade material de condutas que provocam ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, 
fundado na premissa de que o direito penal, diante de seu caráter subsidiário, 
funcionando como ultima ratio, no sistema punitivo, não se deve ocupar de bagatelas 
(in NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal). No presente caso, 
entretanto, inaplicável o postulado permissivo eis que evidenciada a relevância da 
conduta investigada, que, mediante ardil, fraudou a compensação de cheques da Caixa. 
O delito em questão não se identifica como um indiferente penal, pois as consequências 
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são graves e estão além do mero prejuízo monetário, afetando interesses e a própria 
credibilidade de um serviço prestado pela CEF. Há de se ressaltar que o valor do 
suposto prejuízo causado à instituição bancária não pode ser o único parâmetro de 
análise para se decidir sobre o seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de 
bagatela. Inaplicabilidade, em regra, do princípio da insignificância ao crime previsto 
no art. 171, § 3º, do Código Penal. Precedente da 2ª CCR, confirmado posteriormente 
pelo Conselho Institucional do MPF (DPF/BG-00043/2016-INQ, 692ª Sessão 
Ordinária, de 09/10/2017; CIMPF, Rel. Roberto Oppermann Thomé, 6ª Sessão 
Ordinária, de 08/08/2018, unânime). Designação de outro membro do Ministério 
Público Federal para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
080. Processo: JF-RJ-5102393-

79.2019.4.02.5101-
PIMPCR - Eletrônico  

Voto: 1142/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da SUSEP, encaminhando cópia de 

processo eletrônico que versa sobre possível ocorrência do crime descrito no art. 4º, 
par. único, da Lei nº 7.492/86, em virtude de suposta gestão temerária da entidade F. 
de Seguros S/A pelo liquidante V.G.dos S.. Promoção de arquivamento dos autos 
fundada na ausência de elementos que possam indicar o cometimento de crime previsto 
na legislação penal vigente. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio 
de Janeiro. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da 
LC nº 75/93. Diz a Procuradora oficiante que não se vislumbram indícios de prática do 
delito de gestão temerária no caso concreto. Isso porque (a) a solicitação de 
modificação do pedido de falência e o cancelamento do plano de saúde não 
configuram, por si só, como condutas temerárias. De acordo com os elementos de 
informação contidos nos autos, estes atos carecem do elemento habitualidade e no 
máximo, pode-se dizer, que são caracterizados como atos isolados onde há uma mera 
'má condução dos negócios da instituição' e, portanto, são insuficientes para 
caracterização do crime pretendido; (b) a atitude de contratação do assessor jurídico da 
Massa Liquidanda L.F.O.P., que, por sua vez, não tem poder de gerir a empresa, não é 
capaz de ser indicativo do crime em questão. O crime de gestão temerária é um crime 
próprio, ou seja, só pode ser praticado por uma das pessoas mencionadas no art. 25 da 
Lei 7.492. O último dos atos praticados por V.G.dos S., não sendo o caso, dessa forma, 
de analisar as possíveis atitudes de L.F.O.P.; (c) em que pese a possível caracterização 
de gestão temerária pela dispersão de recursos em despesas não operacionais, fato é 
que foi noticiado que o liquidante retirou para uso pessoal o valor de R$ 500,00 sem, 
ao que tudo indica, lesar as diretrizes da própria empresa já que é mencionado que se 
trata de prática recorrente na gestão dos antigos administradores do grupo federal. 
Todavia, esses argumentos não afastam, de pronto, as razões externadas no parecer 
SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 nº 14/2019, às fls. 44/50 dos autos. Como bem 
ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, não cabe, na fase preliminar da investigação, 
apegar-se a minúcias do enquadramento típico que poderiam conceituar a gestão 
temerária, mas aprofundar na apuração para melhor esclarecimento de fatos, em tese, 
irregulares, narrados por C.M.de A.J., assistente do liquidante das empresas F. de 
Seguros, F. Vida e Previdência e B. Participações. Dentre as irregularidades noticiadas, 
sobressai a contratação de advogado com possíveis vínculos com antigos 
administradores do grupo F. de Seguros. O contexto apresentado no expediente da 
SUSEP, portanto, recomenda a instauração de inquérito policial para melhor 
elucidação dos fatos e eventual enquadramento legal das condutas descritas. 
Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
081. Processo: JF/SP-5001487-

15.2019.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 819/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 33 c/c 

o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Notícia de que, no dia 08/04/2019, em agência dos 
Correios localizada na cidade de São Paulo, indivíduo não identificado efetuou postagem 
de encomenda destinada à Nova Zelândia, em cujo interior foi descoberta, em 
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fiscalização de rotina, substância que aparentava se tratar de cocaína. Promoção de 
arquivamento com base na ausência de indícios de autoria. Discordância do Juízo da 5ª 
Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo. Aplicação do art. 28 do CPP 
c/c art. 62, IV da LC 75/93. Malgrado as diligências realizadas, não há indícios mínimos 
de autoria que possam apontar para o responsável pela postagem. Consta dos autos que 
o nome indicado como remetente foi V.dos S.R. que, ouvido à fl. 25 do inquérito, negou 
a prática do ato e afirmou jamais ter sido residido no endereço declinado na embalagem 
remetida ao exterior. Além disso, conforme relatório da autoridade policial, mostra-se 
evidente a discrepância dos materiais gráficos contidos na encomenda postal e aqueles 
lançados por V. em suas assinaturas no termo de declarações e em seus documentos 
pessoais, a corroborar a tese de que não tenha realmente sido ele o autor do fato delitivo. 
Autoria que remanesce indefinida. Esgotamento das diligências razoavelmente 
exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 
26/2016 da 2ª CCR. Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
082. Processo: JF/PR/GUA-5004251-

62.2017.4.04.7006-APN - 
Eletrônico  

Voto: 791/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
GUARAPUAVA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO 

STF. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 334, CAPUT E § 1º, INCISOS III e 
IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI 
Nº 9.099/95 E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS SUBJETIVOS. 
INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO DA PROPOSTA. 1. Denúncia 
ofertada pelo Ministério Público Federal em desfavor dos investigados M.G., C.G. e M.M., 
pela prática do crime descrito no art. 334, caput e § 1º, incisos III e IV, c/c o art. 29, ambos 
do CP. 2. Na cota inicial (evento 1 da ação penal), o Procurador da República oficiante 
assim consignou: Não se mostra cabível proposta de suspensão condicional do processo, 
nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, em razão da presença de apontamentos 
(COMPROT/MF) indicando que os denunciados fazem da atividade de transporte e 
comércio de mercadorias descaminhadas o seu meio de vida (IPL, eventos 1 e 4). 3. A 
denúncia foi recebida em sua integralidade, sem ressalva quanto à possibilidade de 
aplicação do instituto da suspensão condicional do processo. A defesa, por sua vez, não 
questionou a cota ministerial em sede de defesa prévia ou durante audiência, tampouco 
requereu o benefício. 4. O Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Guarapuava/PR somente ao prolatar a sentença manifestou nos seguintes termos: À 
primeira vista, portanto, observo que todos os denunciados preenchem os requisitos para 
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Em caso análogo, decidiu 
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4, ACR 5012466-44.2014.4.04.7002, 7ª 
Turma, Relator Sebastião Ogê Muniz, juntado aos autos em 16/2/2016) pela submissão do 
feito à análise da Procuradoria Geral da República, por meio da 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão, conforme preconiza a Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. No caso dos 
autos, todavia, aplico referido entendimento apenas ao réu confesso, [M.G.]. Aos demais 
denunciados, porque o resultado lhes será favorável, desde já prossigo no julgamento da 
ação penal. 5. Remessa dos autos a este Colegiado, na forma do art. 28 do CPP e da Súmula 
696 do STF, por analogia, bem como do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. O art. 89 da Lei nº 
9.099/95 e o art. 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento 
do benefício de suspensão condicional do processo. Ocorre que, quanto aos requisitos 
subjetivos, verifica-se que a apreciação negativa das circunstâncias, dos motivos e da 
conduta social do agente impedem a oferta da proposta da benesse pelo Ministério Público 
Federal. 7. No caso dos autos, como bem ressaltou o Procurador da República oficiante, 
em suas razões de apelação, a recusa do oferecimento do benefício processual se deu pelo 
não preenchimento dos requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, a 
teor do art. 77 do CP, a ser interpretado em conjunto com o art. 89 da Lei nº 9.099/95. Em 
síntese, pela conduta social e personalidade dos réus, além das circunstâncias do crime (CP, 
art. 77, II), na hipótese vertente a evidenciarem a prática reiterada de descaminho, conforme 
apontamentos do COMPROT/MF inseridos nos eventos 1 e 4 do inquérito originário, 
motivo pelo qual não se pode aceitar a aplicação de medida mais benéfica no caso concreto. 
8. Tal entendimento, por coerência, aliás, se estende aos réus C.G. e M.M., que também 
possuem apontamentos do COMPROT/MF. 9. Nesse sentido, precedente da 2ª CCR: 
Procedimento 5010213-74.2014.4.04.7005-APN, 684ª Sessão Ordinária, de 14/08/2017, 
unânime. 10. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo e 
prosseguimento da ação penal. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela insistência na 

negativa da proposta de suspensão condicional do processo e prosseguimento da ação 
penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
083. Processo: DPF/RO-0257/2016-INQ Voto: 1214/2020 Origem: GABPR4-RPT - 

REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes descritos nos arts. 

4º da Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta), 288 (associação criminosa) e 333 (corrupção 
ativa), ambos do CP, fatos esses que deflagraram a chamada Operação Imprevidência. O 
apuratório foi originariamente distribuído ao 4º Ofício da PR/RO, que o conduziu até 
junho de 2019, quando então o Procurador oficiante se declarou impedido para atuar no 
feito, tendo em vista que sua ex-cônjuge atua como patrona e representante legal do 
investigado J.C.C.. Ao receber os autos, o Procurador vinculado à PRM de Guajará-
Mirim/RO entendeu que a situação fática descrita nos autos não atrai a aplicação do 
quanto disposto no art. 144, III, do CPC, que estabelece o impedimento do juiz para 
exercer suas funções no processo quando nele estiver postulando, como defensor público, 
advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 
Consignou que o referido dispositivo legal não menciona que a atuação de ex-cônjuge 
implique no impedimento da atuação do juiz no processo. Remeteu, assim, os autos ao 
Procurador-Chefe para análise e deliberação, sugerindo a devolução/redistribuição do 
feito ao ofício originário. Daí o presente Conflito de Atribuições suscitado pelo 
Procurador lotado no 4º Ofício da PR/RO, aduzindo, com base no art. 144, III, do CPC, 
impedimento para atuar na causa, já que a sua ex-cônjuge, M.G.da T. (OAB/RO), de quem 
se encontra separado de fato, atua neste apuratório como representante legal de um dos 
investigados no presente IPL. Afirma que a referida advogada, além de ex-cônjuge, 
também patrocina, juntamente com seu escritório, causas particulares do suscitante. 
Lembra que o § 1º do art. 145 do CPC prevê ainda a hipótese de suspeição. Autos 
remetidos a este Colegiado, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Análise do 
Conflito de Atribuições. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ensina 
que as hipóteses causadoras de impedimento, constantes dos arts. 252, 253 e 258 do CPP 
são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar 
judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei. Assim nos julgados do STF 
(HC nº 112.121, 2ª Turma, Min. Teori Zavascki, DJe 2/3/2015) e do STJ (REsp nº 
1.171.973/ES, 6ª Turma, Min. Néfi Cordeiro, DJe25/3/2015; HC nº 324.206/RJ, 6ª 
Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/8/2015). Diversamente, as causas de 
suspeição vinculam subjetivamente o Procurador ao investigado/réu, motivo pelo qual 
possuem previsão legal com a utilização de conceitos indeterminados, tendo em vista 
haver infinidade de vínculos subjetivos com aptidão de contaminar a imparcialidade do 
acusador. Por conseguinte, em uma interpretação teleológica da norma, tem-se que o rol 
de causas de suspeição do art. 254 meramente exemplificativo, como bem entende o STJ 
(HC nº 324.206/RJ, 6ª Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Dje 17/8/2015). No 
presente caso, diante da ausência de previsão legal expressa, mostra-se, de rigor, a 
aplicação subsidiária, nos termos do art. 3º do CPP, da cláusula geral de suspeição do art. 
145, IV ou § 1º, do Novo CPC, para considerar a existência de suspeição na hipótese em 
que houver interesses e questões extraprocessuais do Procurador natural na apuração de 
ilícitos, no processo e no julgamento da causa. O próprio suscitante, por lhe faltar 
imparcialidade, declarou não se ver confortável, para dizer o mínimo, para patrocinar uma 
causa criminal em que no polo adverso estará também sua ex-mulher defendendo um dos 
investigados. Além disso, a referida advogada, além de ex-cônjuge, também patrocina, 
juntamente com seu escritório, causas particulares de interesse do ora suscitante. 
Circunstâncias pessoais que implicam na eventual suspeição do Procurador natural. 
Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da 
atribuição do Procurador suscitado 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). 

 
084. Processo: DPF/SNM/PA-00194/2019-INQ Voto: 977/2020 Origem: GABPR7 -   

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato majorado 

(CP, 171, §3º). Representação formulada por 03 pescadores artesanais, residentes no 
Município de Santarém/PA, noticiando que não conseguiram efetivar o saque da 4ª parcela 
do benefício do seguro-defeso, vez que, conforme informações repassadas pela instituição 
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bancária, os valores foram sacados em datas anteriores, em agências da CEF, situadas no 
Estado de Alagoas. Indícios de saque indevido, mediante a utilização de cartões clonados. 
Declínio de atribuições promovido pela Procuradora da República oficiante na PRM-
Santarém/PA, sustentando que o crime de estelionato se consumou no Estado de Alagoas, 
onde foram realizados os saques fraudulentos. Conflito de atribuições suscitado pelo 
Membro oficiante na PR/AL, ao argumento de que os fatos narrados configuram o crime de 
furto qualificado pela fraude (CP, 155, §4º, II), cuja consumação ocorre no local onde se 
situa a agência da conta lesada, no caso Santarém/PA. Autos remetidos a este Colegiado, 
nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Análise do Conflito de Atribuições. Consta nos 
autos informação de que CEF identificou imagens de possível instalação de dispositivo de 
clonagem de cartões, conhecido como chupa cabra, na agência Tapajós em Santarém/PA (fl. 
04), possivelmente onde os pescadores tiveram os dados dos cartões magnético 
indevidamente captados. Hipótese em que a fraude foi utilizada com o fim de burlar a 
vigilância da vítima e o sistema de segurança da CEF, viabilizando o saque indevido de 
valores sem o consentimento dos prejudicados. Conduta que se amolda à figura típica vedada 
no art. 155, §4º, II, do CP. Crime de furto mediante fraude, que se aperfeiçoa no lugar em 
que se situa a conta bancária subtraída (Santarém/PA). Irrelevante, no caso examinado, o 
local em que os recursos foram sacados (Maceió/Al). Precedentes do STJ: CC nº 
161.865/MA, de 14/02/2019; CC nº 141893, de 08/09/2015 e AgRg no AREsp 829.276/RJ, 
de 23/10/2017. No mesmo sentido: Autos nº 0008714-25.2017.4.01.3803, julgado na 713ª 
Sessão de Revisão da 2ª CCR, de 23/04/2018, unânime. Conhecimento do presente conflito 
negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da PRM-Santarém 
(suscitada), para prosseguir nas investigações.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
085. Processo: SR/DPF/MG-01534/2014-INQ Voto: 742/2020 Origem: GABPRM1-LMG - 

LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta ocorrência do crime de estelionato 

majorado, praticado em sua forma tentada, em tese, por J.A.V.V. em face do TRT da 3ª 
Região, ao requerer benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu esposo, 
J.M.V., servidor do órgão e falecido em 16/01/2013. Declínio de atribuições promovido 
pelo Procurador da República oficiante na PR/MG ao argumento de que o documento 
constante à fl. 25/25v, o qual tem o município de Pouso Alegre como local de emissão, seria 
o último ato de execução da conduta perpetrada por J.A. e, além disso, a investigada possui 
residência naquela localidade. Conflito de atribuições suscitado pelo Procurador oficiante 
na PRM de Pouso Alegre/MG, segundo o qual, para concretizar a conduta tentada descrita 
no art. 171, § 3º, do CP, a suposta autora do ilícito, ao formalizar o pedido de concessão de 
pensão por morte no dia 29/01/2013, apresentando toda a documentação necessária no 
mesmo ato, na capital mineira, esgotou todos os atos executórios necessários ao sucesso da 
empreitada, sendo, portanto, este, o último ato de sua conduta delitiva. Autos remetidos a 
este Colegiado, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Análise do Conflito de 
Atribuições. Com efeito, inicialmente, a partir da análise do apenso II, volume único, 
observa-se que J.A. ao protocolizar o pedido de pensão por morte, na data de 29/01/2013, 
o fez no município de Belo Horizonte (fl. 2), bem como naquela mesma oportunidade fez 
juntar todos os documentos exigíveis para a concessão do benefício (tais como declaração 
de não-cumulação de pensão, certidão de óbito de J.M.V., certidão de casamento, extrato 
de conta bancária e demais documentos exigíveis para a concessão do benefício fls. 3,4,5 e 
10). Sucede que a Diretoria da Secretaria de Pessoal do TRF da 3ª Região constatou indícios 
de fraude, comunicou a direção do órgão, o que resultou na negativa do pedido, bem como 
na instauração do presente IPL. Logo, por motivo alheio à vontade de J.A., qual seja, a 
constatação de irregularidade pelo setor administrativo do TRT da 3ª Região, a conduta não 
se consumou. A investigada não obteve a vantagem ilícita, em prejuízo da administração 
pública, embora já tivesse exaurido todos os atos de execução cabíveis na espécie, na cidade 
de Belo Horizonte. Esse contexto levou à configuração de um crime meramente tentado. 
De outro lado cumpre ressaltar que o fundamento utilizado pelo Procurador oficiante na 
PR/MG, o documento de fl. 25/25v, não é um pedido de concessão de pensão por morte, 
mas uma mera solicitação, formulada por terceira pessoa (procurador nomeado), para fins 
de agilização do procedimento administrativo. Tal pedido em nada interferiu no 
cometimento ou não do crime. De se notar, portanto, que o documento de fl. 2 era o único 
com potencial para deflagar o procedimento de reconhecimento de pensão por morte, em 
especial porque subscrito pela investigada e instruído com declarações e comprovantes para 
o êxito da postulação. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no 
mérito, pela fixação da atribuição da PR/MG (suscitada), local em que os atos de execução 
foram praticados, 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). 
 
086. Processo: 1.17.000.000215/2019-96 - Eletrônico  Voto: 988/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada no âmbito da PR/ES a partir de manifestação ofertada perante a Sala 

de Atendimento ao Cidadão, na qual o representante (E.M.P.) discorre a respeito da prática de 
pirâmide financeira por parte da empresa P.D.. Diz que fora convidado em julho de 2017 por 
D., suposta funcionária da P.D., a fazer parte de um negócio de marketing multinível. Após o 
primeiro contato, E. participou de uma reunião em Vitória/ES, onde foi apresentado para o líder 
do negócio, T.S.. Acreditando na veracidade das promessas que lhe foram apresentadas, E. 
transferiu USD 400,00 (quatrocentos dólares norte-americanos) para a conta de D.. Feito o 
investimento inicial, E. relatou ter passado a receber USD 25,00 (vinte e cinco dólares norte-
americanos) por 25 semanas, como fora acordado. Contudo, quando tentou sacar os valores de 
sua conta, não teve sucesso, o que culminou com os supostos representantes da P.D. deixando 
de respondê-lo. O Procurador da República oficiante na PR/ES promoveu o declínio de suas 
atribuições por entender ser aplicável, no caso concreto, o art. 78, II, do CPP, que dispõe sobre 
a prevalência da jurisdição do local onde for cominada a pena mais grave, quando houve 
conexão ou continência. Ainda segundo o despacho declinatório, a infração mais grave 
cominada às condutas noticiadas é a de gestão fraudulenta, estampada no art. 4º da Lei nº 
7.492/86, motivo pelo qual seria competente o juízo da sede da empresa que, não obstante 
desconhecida, poderia estar situada em São Paulo. Conflito de atribuições suscitado pelo 
Procurador oficiante na PR/SP, segundo o qual os fatos narrados transcorreram 
primordialmente no Espírito Santo, tendo a 2ª CCR, inclusive, já decidido pela atribuição da 
PR/ES em caso análogo. Autos remetidos a este Colegiado, nos termos do art. 62, VII, da LC 
nº 75/93. Análise do Conflito de Atribuições. Como efeito, os fatos aqui descrito são muito 
semelhantes aos expostos nos autos da Notícia de Fato nº 1.17.000.002408/2018-09, instaurada 
em face de notícia-crime ofertada por A.L.T.C.da S., que relatou a prática de pirâmide 
financeira justamente pela empresa P.D.. Naquele feito, A. mencionara a estrutura adotada pela 
P.D. consistente no suposto pagamento de retornos financeiros por 25 semanas, mesmo modus 
operandi do quanto afirmado por E. neste apuratório. Aquela Notícia de Fato fora instaurada 
também perante a PR/ES, que havia declinado de sua atribuição em favor da PR/SP sob as 
mesmas razões. Insta destacar que a pirâmide financeira, esquema retratado por E., não 
constitui, a princípio, crime contra o sistema financeiro nacional, não se amoldando a nenhum 
dos tipos previstos pela Lei nº 7.492/86. Segundo entendimento assentado por este Colegiado, 
a pirâmide financeira constitui crime contra a economia popular, conforme previsto no art. 2º, 
IX, da Lei nº 1.521/51, cabendo à Justiça Estadual o seu processo e julgamento. Há de se 
ressaltar também que, no presente estágio, afigura-se indeterminado o local da sede da suposta 
pessoa jurídica P.D., em verdade, sequer se pode concluir que a organização possua 
estabelecimento físico, como pontuado pelo membro suscitante. Além disso, diferente do 
quanto constava dos autos da NF nº 1.17.000.002408/2018-09, no presente é possível 
identificar E. como vítima do esquema, que, inclusive, frequentou reunião com os supostos 
fraudadores em Vitória/ES. Assim, também sob a óptica da eficiência na colheita de provas, 
não é razoável iniciar o procedimento investigatório em São Paulo, local que não possui 
nenhum vínculo tangível com os fatos, distintamente do que ocorre em Vitória/ES, domicílio 
da vítima e local onde essa foi ludibriada para integrar o negócio da P.D.. Não se pode deixar 
de notar que as duas Notícias de Fato mencionadas nas razões do Conflito originaram de 
denúncias de pessoas residentes no Espírito Santo, de sorte que se pode presumir, a princípio, 
que os fraudadores ligados à P.D. tenham atuado intensamente naquele Estado. Portanto, mais 
uma razão para que as investigações lá se desenvolvam ou, pelo menos, lá se iniciem. Por fim, 
reitere-se, a 2ª CCR possui entendimento de que a prática de pirâmide financeira não configura, 
por si só, a prática de crime contra o sistema financeiro. Contudo, a análise aprofundada dos 
fatos e suas circunstâncias cabe ao Procurador natural, sob o manto de sua independência 
funcional, restando a este Colegiado apenas o exercício revisional. Conhecimento do presente 
conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da PR/ES (suscitada), 
local em que os fatos noticiados transcorreram, 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). 

 
087. Processo: 1.22.000.000844/2019-56 - Eletrônico  Voto: 882/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do encaminhamento de Relatório de 

Inteligência Financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), 
comunicando possível crime de lavagem ou ocultação de ativos, cometidos, em tese, por 
M.A.de O. e L.A.B.de O. e outros, envolvendo operações financeiras relacionadas à empresa 
C. L&M A. de P. LTDA. Conforme o mencionado relatório, M.A.de O., ex-brigadeiro da Força 
Aérea Brasileira, teria movimentado recursos que, supostamente, seriam de comissões pela 
compra de aviões caças suecos pela FAB. Remessa dos autos à PR/MG pelo 14º Ofício de 
Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da PR/DF ao fundamento de que as 
irregularidades ora noticiadas não guardam correlação com a Operação Zelotes. Conflito de 
atribuições suscitado pelo Procurador oficiante na PR/MG, segundo o qual o trâmite deste PIC 
será consentâneo na Procuradoria da República no Distrito Federal, haja vista a conexão e 
avanço das investigações naquele Parquet. Autos remetidos a este Colegiado, nos termos do 
art. 62, VII, da LC nº 75/93. Análise do Conflito de Atribuições. Com efeito, os mesmos fatos 
e pessoas ora noticiadas são objeto da NF nº 1.16.000.001180/2019-40 em curso na PR/DF, 
fazendo com que haja a existência de dois feitos em andamento versando, a princípio, sobre os 
mesmos fatos. Como ressaltado pelo Procurador suscitado, a NF nº 1.16.000.001180/2019-40, 
que foi instaurada a partir do RIF nº 39227.3.3308.5127, possui o mesmo conteúdo do RIF nº 
39227.7.52.6762 que se encontra neste feito (PIC nº 1.22.000.000844/2019-56), embora o 
número de identificação dos relatórios sejam distintos. Ocorre que, dos suspeitos indicados no 
mencionado relatório, apenas a empresa Q.C.e R. LTDA está sendo alvo da Operação Zelotes, 
que foi distribuída ao 14º Ofício da PR/DF. As demais irregularidades noticiadas, cometidas 
por outros agentes, ao que se tem, não possuem correlação com a referida Operação. Porém, há 
de se ressalvar que tais fatos ainda carecem de diligências para melhor averiguação de possível 
cometimento do crime de lavagem de dinheiro em relação aos demais sujeitos e transações 
identificadas. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por ora, 
pela fixação da atribuição da PR/MG (suscitante).  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
088. Processo: 1.29.024.000372/2019-11 - Eletrônico  Voto: 898/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, c/c 

o art. 14, II, do CP. Consta dos autos que, no dia 5/6/2019, indivíduo ainda não identificado 
depositou na conta corrente de titularidade de D.C., em agência de instituição bancária privada, 
um cheque clonado no valor de R$ 1.420,00, supostamente emitido por C.R., titular de conta 
mantida na Caixa Econômica Federal, localizada em Frederico Westphalen/RS. Logo após a 
compensação do cheque clonado, a Caixa constatou a fraude e procedeu à devolução da cártula 
falsificada, não se consumando o delito. O Procurador da República oficiante na PRM de 
Erechim/RS declinou de suas atribuições, aduzindo que a prática de falsificação de cártula de 
cheque consuma-se onde ocorreu o efetivo prejuízo à vítima ou, tratando-se de tentativa, deve-
se verificar o local em que foi praticado o último ato de execução. Conflito de atribuições 
suscitado pelo Procurador oficiante na PR/SP ao argumento de que o último ato de execução 
do crime foi a entrada da cártula na conta bancária da indigitada vítima. Ora, se o cheque chegou 
a ingressar na conta do titular, ficando, assim, mais próxima a consumação do crime, o local do 
último acontecimento criminoso é, justamente, o da agência bancária onde a ofendida possui 
conta (município de Frederico Westphalen/RS). Autos remetidos a este Colegiado, nos termos 
do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Análise do Conflito de Atribuições. Consta dos autos 
informação da Caixa Econômica Federal de que o cheque nº 901318 da conta [...] em nome de 
C.R., foi compensado e debitado na conta do cliente em 5/6/2019. Como se conseguiu ver em 
tempo hábil, o cheque foi devolvido no mesmo dia pelo motivo 35, cheque fraudado, não 
ocorrendo prejuízo ao cliente ou à Caixa. Consoante entendimento mais recente do Superior 
Tribunal de Justiça, o crime de estelionato mediante uso de cheque falso se consuma no lugar 
em que houve o efetivo prejuízo à vítima, qual seja, aquele em que houve o desconto do cheque 
fraudado, na localidade da agência onde a vítima possuía a conta bancária (CC nº 154.574/PR, 
Terceira Seção, DJe de 20/10/2017). Cuidando-se, no entanto, de tentativa, deve ser verificado 
o local em que foi praticado o último ato de execução, que, segundo o próprio STJ (CC nº 
95.367/RJ, Terceira Seção, DJe: 20/02/2009), seria o local do depósito do cheque, no presente 
caso, a cidade de São Paulo. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no 
mérito, pela fixação da atribuição da PR/SP (suscitante).  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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089. Processo: DPF/PE-00253/2018-IPL Voto: 1139/2020 Origem: GABPR16-LMDCA 
- LADIA MARA DUARTE 
CHAVES ALBUQUERQUE  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de requerimento e obtenção, por parte de 

F.R.de P., de benefício de pensão por morte em nome da menor A.G.P.S.L., sua filha, 
perante o INSS, utilizando para tanto registro de nascimento em que sabia constar 
informação falsa, no caso, a paternidade da menor como sendo de A.S.de S.L., já falecido. 
CP, arts. 171, § 3º, e 242. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). A 
Procuradora da República, compartilhando entendimento da autoridade policial, 
consignou que o delito do art. 242, segunda parte, do CP, segundo as provas dos autos, 
deve ser atribuído aos investigados já falecidos (A.S.de S. e P.C.de S.L.), uma vez que 
somente há no presente feito indicativos de que P.C. (pai biológico) foi quem instigou e 
A.S. espontaneamente executou o registro com as informações falsas. No que se refere 
ao estelionato perpetrado por F.R.de P., mãe da menor, tem-se conclusão diversa. A 
verdade é que, por ocasião da falsificação do registro de nascimento da menor, o intuito 
da investigada era a percepção indevida do benefício. A fraude foi concebida com o 
propósito de causar prejuízo ao INSS. Além disso, no caso concreto, eventualmente, pode 
se revelar prejuízo a ser suportado pela autarquia previdenciária. Não se vislumbra apenas 
a prática de estelionato em detrimento de particular. As consequências do delito são 
graves e vão além do mero prejuízo financeiro ao outro titular da pensão por morte, 
afetando interesse do INSS e a própria legitimidade do procedimento administrativo de 
concessão do benefício previdenciário. Interesse federal configurado. Não homologação 
do declínio de atribuições e designação de outro membro do MPF para prosseguir na 
persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
090. Processo: JF-DF-1010038-

44.2018.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 801/2020 Origem: GABPR13-FCP - 
IGOR MIRANDA DA SILVA 

 
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 19 

da Lei nº 7.492/86, em virtude de suposta fraude no financiamento de veículo perante 
instituição financeira privada. Manifestação do MPF no sentido de que a fraude na 
concessão de crédito para aquisição de veículo, em cujo instrumento de contrato consta 
a indicação do bem gravado, caracteriza o crime do art. 171 do CP, o qual busca tutelar 
o patrimônio da instituição financeira. Postulação para que fosse reconhecida a 
incompetência do Juízo para o julgamento do feito e suscitado conflito negativo de 
competência perante o STJ. Discordância do Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da 
Seção Judiciária do Distrito Federal por considerar que o fato aqui narrado configura 
o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, aduzindo que o prejuízo suportado pelas 
instituições financeiras com as fraudes nos financiamentos de veículos, que vem 
crescendo consideravelmente, impacta na própria política de juros praticada por eles e 
nas regras de acesso ao crédito, podendo gerar restrições que prejudiquem a economia 
do país de forma generalizada e afetar a própria higidez do sistema financeiro nacional, 
podendo haver ou não ofensa reflexa ao patrimônio de terceiros. Remessa dos autos 
nos termos do art. 28 do CPP. Conforme entendimento sedimentado pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do delito descrito 
no art. 19 da Lei nº 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em 
instituição financeira com destinação específica dos valores obtidos. Em outras 
palavras, o STJ manteve sua jurisprudência no sentido de que o crime tipificado no art. 
19 da Lei nº 7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao 
Sistema Financeiro (CC nº 161.707/MA, Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan 
Paciornik, DJe 19/12/2018). De outra parte, por meio da decisão nº 248/2018-
AJCA/SGJ/GABPGR, nos autos do Conflito de Atribuição nº 1.00.000.016527/2018-
38, a então Procuradora-Geral da República, em 16/10/2018, adotou tal entendimento, 
reafirmando a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação 
penal envolvendo obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de veículo 
automotor. Tipicidade da conduta investigada. Competência da Justiça Federal. Não 
homologação do declínio de atribuições. Devolução dos autos ao Ofício Criminal de 
origem para prosseguir na apuração, facultando-se ao Procurador da República 
oficiante, se for o caso, postular, com fundamento em sua independência funcional, a 
designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado nº 3 do CIMPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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091. Processo: JFRJ/BPI-0500056-
25.2015.4.02.5119-INQ 

Voto: 964/2020 Origem: GABPRM4-LHA - 
LUCAS HORTA DE 
ALMEIDA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato 

majorado (CP, arts. 171, §3º). Fraude na emissão de 03 boletos bancários com logotipo da 
CEF. O Procurador da República oficiante manifestou-se pelo declínio de atribuições ao 
Ministério Público do Estado do Amazonas, em razão de a conta bancária favorecida estar 
vinculada à agência situada em Manaus/AM e inexistirem indícios de prejuízo à empresa 
pública federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Existência 
nos autos de declarações (fls. 07/08 e 33) e cópia de extrato bancário (fls. 35/36) 
evidenciando que a CEF ressarciu parte dos valores à vítima. Ausência, por ora, de 
informações seguras de que a CEF não tenha sofrido prejuízo patrimonial. 
Impossibilidade, no momento, de atestar a atribuição do Ministério Público Estadual no 
caso. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício 
originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se 
for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação 
de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal.  

Deliberação: 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). 

 
092. Processo: 1.00.000.003764/2020-53 - Eletrônico  Voto: 1178/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Conflito Negativo de Atribuições. Notícia de Fato instaurada inicialmente no âmbito da 

Procuradoria da República no Distrito Federal, lastreada em representação formulada pela 
OAB, relatando a ocorrência de crime de abuso de autoridade supostamente cometido por 
Promotor de Justiça do MPDFT contra advogado, durante audiência judicial realizada em 
10.04.2019. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuição em favor da 
Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT, com lastro no art. 96, III, da CF. Suscitação de 
Conflito de Atribuições pela Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios. Remessa dos autos à 2ª CCR. 1) Compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região processar e julgar os crimes comuns praticados pelos membros do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, atraindo, por consequência, a atribuição da Procuradoria 
Regional da República da 1ª Região para apuração dos fatos. 2) Inteligência da norma contida 
no art. 108, I, a, da CF c/c art. 18, II, c, da LC nº 75/93, conforme assentado na jurisprudência. 
Ao se debruçar sobre o tema o STF deliberou que Se a Constituição Federal situa o Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Ministério Público da União, força será 
emprestar a consequência da aplicação da regra específica do art. 108, I, a), da Lei Maior, ao 
dispor sobre a competência dos Tribunais Regionais Federais para o processo e julgamento, na 
respectiva área de jurisdição, dos membros do Ministério Público da União, entre eles, os do 
Distrito Federal e dos Territórios, nos crimes comuns e de responsabilidade. Nesse contexto, a 
Corte Maior reforçou que Não cabe ao TJDF processar e julgar habeas corpus contra ato de 
membro do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Precedente RE 141.209-
SP. (RE 31510/DF, Rel. Min. Neri da Silveira, Julgamento em 08/04/2002, Segunda Turma 
Informativo 412 do STF). 3) No mesmo sentido já se pronunciou o STJ: Resp. 336857/DF, Rel. 
Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ de 07/11/2005. 4) Incidência do Enunciado nº 15 da PGR 
(Portaria PGR/MPF nº 732/2017): O conflito de atribuições entre Ministério Público Federal e 
Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no órgão 
federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 
considerando tratar-se de ato complexo. Nessa linha, desnecessário o retorno dos autos à PGR 
para deliberação. 5) Não homologação do declínio de atribuições ao MPDFT. 6) Remessa dos 
autos ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 1ª Região para as 
providências cabíveis.  

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). 

 
093. Processo: 1.19.000.002142/2019-01 - Eletrônico  Voto: 679/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Supostas irregularidades envolvendo a gestão do Regime Próprio de Previdência Social RPPS 

do município de Trizidela do Vale/MA. Eventual descumprimento da Lei nº 9.717/1998, 
especificamente quanto à obrigatoriedade de envio do Demonstrativo de Informações 
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Previdenciárias e Repasses DIPR até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada 
bimestre do ano civil. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). No 
caso, resta evidenciado o interesse federal, vez que a conduta ocasionou embaraços à 
fiscalização do regime próprio a cargo dos órgãos federais competentes. Legislação aplicável: 
a) Lei nº 9.717/1998 - art. 9º, parágrafo único: entes prestarão ao MPS, quando solicitados, 
informações sobre os RPPS. Atribuições da União, por intermédio do MPS: Orientação, 
supervisão e acompanhamento; estabelecimento de parâmetros e diretrizes gerais; apuração de 
infrações e aplicação de penalidades. b) Decreto nº 3.788/2001: Institui o Certificado de 
Regularidade Previdenciária CRP, que passa a ser exigido dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para: Realização de transferências voluntárias de recursos pela União; celebração 
de acordos, contratos, convênios ou ajustes, empréstimos, financiamentos, avais e subvenções 
em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; celebração de 
empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; pagamento dos valores 
devidos pelo RGPS, relativos à compensação financeira previdenciária. c) Portaria MPS nº 
204/2008: Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, 
desenvolvido para acompanhamento e supervisão dos RPPS. Todas as informações recebidas 
possuem natureza pública, inclusive as relativas aos investimentos de recursos. Além disso, 
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, ao responder a consulta formulada nos autos do 
Processo nº 1.00.000.002189/2017-76, firmou posicionamento no sentido de que as unidades 
gestoras dos Regimes Próprios de Previdência Social RPPS (e de seus respectivos fundos), 
constituídas com personalidade jurídica, podem, em tese, ser equiparadas à instituição 
financeira, porquanto, conforme acima exposto, arrecadam, administram e investem recursos 
no mercado financeiro, os quais são destinados à concretização do direito constitucionalmente 
assegurado à previdência social para os servidores públicos, e, havendo irregularidades, os 
gestores poderão responder por eventual prática de crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional, previstos na Lei nº 7.492/86 (142ª Sessão de Coordenação, de 27/11/2017). 
Necessidade de realização de diligências e análise do feito à luz da Lei de Crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86), sem o que o declínio é prematuro. Nesse 
sentido, recente precedente da 2ª CCR: 0000242-66.2015.4.05.8306, 754ª Sessão de Revisão, 
de 11/11/2019, unânime. Não homologação do declínio e designação de outro membro do MPF 
para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
094. Processo: 1.32.000.000028/2020-30 - Eletrônico  Voto: 954/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada via Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Notícia de pessoas jurídicas e físicas operando esquema de pirâmide financeira. 
Utilização de plataforma de investimentos em criptomoedas. Possível prática de crimes contra 
a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX), estelionato (CP, art. 171) e associação 
criminosa (CP, art. 288). Manifestação do MPF pelo declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, pautado na Súmula nº 498 do STF. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32). O art. 1º da Lei nº 7.492/86, norma penal explicativa, conceitua instituição 
financeira para fins penais como a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha 
como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou 
a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 
mobiliários. Assim, considerando-se que ainda não foram efetivadas diligências investigatórias 
nos autos, não há, por ora, como afastar a incidência, em tese, do crime vedado no art. 16 da 
Lei nº 7.492/86, de competência federal. Ademais, partindo da premissa que as pessoas 
jurídicas noticiadas podem ser eventualmente equiparadas à instituição financeira, visto que 
supostamente realizam a gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros, a 
conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode caracterizar, a princípio, o 
delito capitulado no art. 5º do citado diploma legal. Assim, apenas com o aprofundamento das 
investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, das reais operações e os supostos 
delitos cometidos pelos representantes das referidas empresas, sendo possível, após a realização 
de diligências preliminares, amealhar indícios mínimos de crimes que, em tese, possam atingir 
bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109). Necessidade de exame acurado acerca dos 
serviços ofertados pelas noticiadas e o objeto do contrato firmado entre as partes para eventual 
tipificação das condutas ilícitas e, então, oportunamente, a fixação da competência para o 
processo e julgamento de futura ação penal. Declínio prematuro, cumprindo reconhecer, por 
ora, a atribuição do MPF. Precedentes da 2ª CCR: Procedimentos MPF nº 
1.34.033.000054/2019-72 e 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª Sessão Ordinária, de 27/5/2019. 
Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 43 
 

 
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. 

 

prosseguimento das investigações, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for 
o caso, requerer, com fundamento em sua independência funcional, 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). 

 
095. Processo: 1.34.001.000110/2020-80 - Eletrônico  Voto: 827/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual aduz o noticiante ter sido abordado pela empresa MSK I., 
suposta corretora de trading de ativos financeiros/moedas virtuais, prometendo rentabilidades 
de 2% a 5% ao mês. Para garantir a rentabilidade, representantes da noticiada dizem que operam 
compra e venda de moedas virtuais, compram participações em empresas do segmento Middle 
que necessitam de caixa para crescer. Oferta e negociação de moeda virtual (criptomoedas). 
Manifestação do MPF pelo declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender 
inexistente, por ora, indícios da prática de crime contra o sistema financeiro e ausente qualquer 
lesão ou ameaça de lesão a bens, interesse ou serviços da União ou de suas entidades. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). O art. 1º da Lei nº 7.492/86, norma penal 
explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como a pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, 
a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (vetado) de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou 
administração de valores mobiliários. Desse modo, ao operar sem a devida autorização, a 
empresa investigada estaria incursa, em tese, no tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 
7.492/86. Além disso, partindo da premissa que a pessoa jurídica investigada pode ser 
eventualmente equiparada à instituição financeira, visto que supostamente realiza, entre outras 
atividades, a gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros, a conduta de 
não repassar aos investidores os lucros obtidos pode caracterizar, a princípio, o delito capitulado 
no art. 5º do citado diploma legal. Assim, apenas com o aprofundamento das investigações é 
que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, das reais operações e os supostos delitos 
cometidos pelos representantes da empresa noticiada, sendo possível, após a realização de 
diligências preliminares, amealhar indícios mínimos de crimes que, em tese, possam atingir 
bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109). Necessidade de exame acurado acerca dos 
serviços ofertados pela noticiada e o objeto do contrato firmado entre as partes para eventual 
tipificação das condutas ilícitas e, então, oportunamente, a fixação da competência para o 
processo e julgamento de ação penal. Declínio prematuro, cumprindo reconhecer, por ora, a 
atribuição do MPF. Precedentes da 2ª CCR: Procedimentos MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 
e 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª Sessão Ordinária, de 27/5/2019. Não homologação do 
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento das 
investigações, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, requerer, com 
fundamento em sua independência funcional, 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). 

 
096. Processo: 1.34.001.001842/2020-97 - Eletrônico  Voto: 1220/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada via Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Narra o noticiante que foi vítima de um golpe aplicado por uma empresa que 
supostamente operava esquema de pirâmide financeira. Possível prática de crimes contra a 
economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX) e estelionato (CP, art. 171). Manifestação da 
Procuradora oficiante pelo declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com base na 
Súmula nº 498 do STF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). O art. 1º da Lei 
nº 7.492/86, norma penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como a 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
(vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 
negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Assim, considerando-se 
que ainda não foram efetivadas diligências investigatórias nos autos, não há, por ora, como 
afastar a incidência, em tese, do crime vedado no art. 16 da Lei nº 7.492/86, de competência 
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federal. Ademais, partindo da premissa que a pessoa jurídica noticiada pode ser eventualmente 
equiparada à instituição financeira, visto que supostamente realizava a gestão e intermediação 
de investimentos de recursos de terceiros, a conduta de não repassar ao investidor os lucros 
obtidos pode caracterizar, a princípio, o delito capitulado no art. 5º do citado diploma legal. 
Assim, apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão 
dos fatos, das reais operações e os supostos delitos cometidos pelos representantes da referida 
empresas, sendo possível, após a realização de diligências preliminares, amealhar indícios 
mínimos de crimes que, em tese, possam atingir bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 
109). Necessidade de exame acurado acerca dos serviços ofertados pela noticiada e o objeto do 
contrato firmado entre as partes para eventual tipificação das condutas ilícitas e, então, 
oportunamente, a fixação da competência para o processo e julgamento de futura ação penal. 
Declínio prematuro, cumprindo reconhecer, por ora, a atribuição do MPF. Precedentes da 2ª 
CCR: Procedimentos MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 e 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª 
Sessão Ordinária, de 27/5/2019. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos 
autos ao ofício originário para prosseguimento das investigações, facultando-se à Procuradora 
da República oficiante, se for o caso, requerer, com fundamento em sua independência 
funcional, 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). 

 
097. Processo: 1.34.010.000593/2019-70 - Eletrônico  Voto: 1180/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual aduz a noticiante que a empresa I.BITCOIN tem praticado fraudes em 
detrimento de seus clientes, anunciando ganhos entre 1% e 2% ao dia, com resgates diários, o 
que se verificou inicialmente. A partir de 16/09/2019, porém, os valores ficaram retidos, sem a 
possibilidade de transferência para sua carteira bitcoin. Manifestação do MPF pelo declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual por entender inexistente, no caso, crime contra o 
sistema financeiro, havendo apenas indícios da prática de estelionato e crime contra a economia 
popular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). O art. 1º da Lei nº 7.492/86, 
norma penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
(vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 
negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Desse modo, ao operar 
sem a devida autorização, a empresa investigada estaria incursa, em tese, no tipo penal previsto 
no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Além disso, partindo da premissa que a pessoa jurídica investigada 
pode ser eventualmente equiparada à instituição financeira, visto que supostamente realiza, 
entre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros, a 
conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode caracterizar, a princípio, o 
delito capitulado no art. 5º do citado diploma legal. Assim, apenas com o aprofundamento das 
investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, das reais operações e os supostos 
delitos cometidos pelos representantes da empresa noticiada, sendo possível, após a realização 
de diligências preliminares, amealhar indícios mínimos de crimes que, em tese, possam atingir 
bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109). Necessidade de exame acurado acerca dos 
serviços ofertados pela noticiada e o objeto do contrato firmado entre as partes para eventual 
tipificação das condutas ilícitas e, então, oportunamente, a fixação da competência para o 
processo e julgamento de ação penal. Declínio prematuro, cumprindo reconhecer, por ora, a 
atribuição do MPF. Precedentes da 2ª CCR: Procedimentos MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 
e 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª Sessão Ordinária, de 27/5/2019. Não homologação do 
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento das 
investigações, facultando-se à Procurador da República oficiante, se for o caso, requerer, com 
fundamento em sua independência funcional, 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). 

 
098. Processo: DPF/AM-00486/2019-INQ Voto: 828/2020 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 
LUCENA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime capitulado no art. 171, 

§ 3º, do CP. Verificação de saques de benefício previdenciário, no período de 01/2014 a 
07/2015, após o óbito do titular, ocorrido em 12/01/2014. Prejuízo no valor de R$ 
19.917,43. Promoção de arquivamento com base no Enunciado nº 68 e Orientação nº 
26/2016, ambos desta 2º CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Examinando-se o apuratório, constata-se que não houve o esgotamento das diligências 
investigatórias para tentativa de elucidação da autoria delitiva, afastando-se, por ora, a 
incidência da tese firmada no Enunciado nº 68 da 2ª CCR. Inquérito Policial encerrado 
antes da inquirição da pessoa responsável pela declaração do óbito do beneficiário, 
devidamente qualificada nos autos (fl. 6). Diligência requisitada pelo MPF pendente de 
cumprimento (fl. 53). Inexistência de informação sobre eventual impossibilidade de 
cumprimento da referida demanda. Arquivamento que se afigura prematuro. Designação 
de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal, propondo, se for 
o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela 
Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
099. Processo: DPF/CAX-00130/2019-INQ Voto: 1227/2020 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 
FIGUEIREDO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta prática do crime de estelionato 

previdenciário em virtude do recebimento irregular de benefício assistencial, no período 
compreendido entre 09/2004 e 10/2009, após o óbito do beneficiário em 27/09/2004 (CP, 
art. 171, § 3º). Prejuízo ao INSS calculado em R$ 29.445,56. A Procuradora oficiante 
promoveu o arquivamento do caderno investigativo, invocando a ausência de interesse de 
agir, em razão da vislumbrada prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos 
termos do Enunciado nº 28, já firmou o entendimento no sentido de ser inadmissível o 
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena em 
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla 
defesa e da presunção de inocência. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível 
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena 
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Ademais, as 
investigações policiais já foram concluídas, com o indiciamento da genitora do 
beneficiário. Informações do INSS relatando que houve a renovação da senha do cartão 
magnético, em 06/07/2005, após o óbito do menor P.V.C.T., a indicar o dolo do agente. 
Saques indevidos que perduraram por mais de um quinquênio. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução 
nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
100. Processo: DPF/RO-0020/2018-INQ Voto: 830/2020 Origem: GABPR3-DAL - 

DANIEL AZEVEDO LÔBO  
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME DE SONEGAÇÃO 

FISCAL. LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INC. I. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE 
DECLARAÇÃO FALSA E OMISSÃO DE OPERAÇÃO DE QUALQUER 
NATUREZA AO ÓRGÃO FISCAL, NOS ANOS DE 2003 E 2004. 
INADMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA TENDO EM 
VISTA A PENA EM PERSPECTIVA. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de Representação Fiscal 
para Fins Penais comunicando possível ocorrência de crime de sonegação fiscal descrito 
no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, supostamente praticado por representante legal de empresa 
de comércio e serviços estabelecida em Guajará-Mirim/RO. 2. Notícia de supressão de 
tributos mediante declaração falsa e omissão de operação de qualquer natureza às 
autoridades fiscais, nos anos de 2003 e 2004. Conforme a Representação Fiscal para Fins 
Penais, verificou-se que, no ano de 2003, foi apresentada declaração da empresa M.C.e S. 
LTDA como simples, mas com receita igual a zero e, no ano de 2004, declaração de 
inatividade quando, na realidade, nos dois anos objeto da ação fiscal, houve 
movimentação bancária expressiva (PAF nº 10240.002712/2008-50). Segundo 
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário e o Termo de Ação Fiscal, o crédito 
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apurado é de R$ 62.796,68 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta 
e oito centavos). 3. O Procurador oficiante na PR/RO promoveu o arquivamento do feito, 
ressaltando a falta de interesse de agir, pois vislumbrou, no caso, a extinção da 
punibilidade como resultado da aplicação da penaao final de um processo criminal que 
porventura vier a ser instaurado em decorrência dos fatos aqui apreciados. 4. Revisão de 
arquivamento. LC nº 75/93, art. 62, inc. IV. 5. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
nos termos do Enunciado nº 28, já firmou o entendimento no sentido de ser inadmissível 
o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena em 
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla 
defesa e da presunção de inocência. 6. Na mesma linha, a Súmula nº 438 do STJ: É 
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com 
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo 
penal. 7. Na hipótese dos autos, considerando que a pena máxima abstratamente cominada 
ao crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 é de 5 (cinco) anos de reclusão e que os 
débitos tributários foram definitivamente constituídos em 14/11/2008 (fl. 25), a extinção 
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva somente ocorrerá em novembro de 
2020, conforme regra prevista no art. 109, III, do Código Penal. 8. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
101. Processo: JF/CZS-1003671-

03.2019.4.01.3001-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 816/2020 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 

3º, do CP, por parte de M.L.da S. e S.de L. em detrimento do INSS por meio da 
apresentação de documentos fraudulentos para concessão de benefício de salário-
maternidade. O presente apuratório foi deflagrado a partir de ofício encaminhado pelo 
Tabelião do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Cartório Juruá, em 
Cruzeiro do Sul/AC, informando que um assistente social constatou a duplicidade de 
registro civil de uma criança do sexo feminino. Após investigações, verificou-se que 
A.M.S.N., filha de M.E.M.N. e A.S.L., foi registrada duas vezes. Pela segunda vez, de 
forma fraudulenta pelos avós paternos M.L.da S. e S.de L., ora investigados, recebendo 
o nome de M.B.S.de L.. O registro falso foi utilizado para obtenção do mencionado 
benefício previdenciário, que resultou no pagamento no valor total de R$ 3.824,21, no 
período de 28/11/2016 a 27/03/2017. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito 
com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da Vara Federal Cível e 
Criminal da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC. Remessa dos autos nos termos 
do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. A respeito da aplicação do princípio 
da insignificância nos crimes que atingem a Previdência Social, o Supremo Tribunal 
Federal vem reiteradamente decidindo que não há se falar em reduzido ou mínimo grau 
de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito afronta bem jurídico de caráter 
supraindividual, qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência 
financeira. Precedentes: HC nº 121.964, RHC nº 117.095, HC nº 98.021, HC nº 91.704, 
HC nº 102.550 e HC nº 107.041. Na mesma linha, julgado desta 2ª CCR: DPF/AM-
00864/2014-INQ, 683ª Sessão de Revisão, de 31/07/2017, unânime. Inaplicabilidade do 
princípio da insignificância ao caso concreto. Designação de outro membro do Ministério 
Público Federal para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
102. Processo: TRE-BA-INQ-0000105-

74.2018.6.05.0041 
Voto: 1226/2020 Origem: GABVICEPGE - 

HUMBERTO JACQUES DE 
MEDEIROS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: ELEITORAL. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS ILÍCITOS NA 

CAMPANHA ELEITORAL DE 2016. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES 
ELEITORAIS CONEXOS COM CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, 
ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE CAPITAIS, 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PATROCÍNIO INFIEL. MANIFESTAÇÃO DA 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ELEITORAL ESPECIALIZADA. DISCORDÂNCIA 
DO JUÍZO ELEITORAL. REMESSA DOS AUTOS NA FORMA DO ART. 28 DO 
CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE 
PRONUNCIAMENTO PORMENORIZADO A RESPEITO DO DESTINO DE 
TODOS OS DEMAIS DELITOS ESPECIALIZANTES (NÃO APENAS 
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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS), SOB PENA DE 
CONFIGURAÇÃO DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET 
ELEITORAL PARA OFICIAR NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS AO PRE/BA 
PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 
1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado no âmbito da Delegacia de Polícia Federal 
de Vitória da Conquista/BA (sob o nº 227/2017) e vinculado ao Juízo da 41ª Zona 
Eleitoral, destinado a apurar notícia-crime formulada contra o vereador R. de O.S.M., 
ao qual se atribuiu a prática de ilícitos, durante a campanha eleitoral de 2016, 
consistentes na oferta de “vantagem indevida, mediante promessas de empregos em 
empresas terceirizadas que mantém contrato com o governo da Bahia e concessionárias 
daquele município, bem como teria utilizado notas fiscais ideologicamente falsas na 
prestação de contas eleitoral e declarado doações inverídicas para a sua campanha”. 2. 
Ao final da investigação, realizadas as diligências instrutórias, inclusive a partir de 
medidas judiciais (nos autos da Representação nº 104-89.2018.6.05.0041), foi lançado 
relatório no inquérito, em que a autoridade policial apontou a existência de uma 
organização criminosa responsável pela prática dos seguintes crimes: a) organização 
criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13); b) corrupção eleitoral (art. 299 do CE); c) 
lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98); d) omissão de despesas eleitorais (art. 
350 do CE); e) falsidade ideológica (art. 299 do CP); f) corrupção ativa (art. 333 do CP); 
g) estelionato (art. 171 do CP); h) corrupção passiva (art. 317 do CP) e i) patrocínio 
infiel (art. 355 do CP). 3. Sucede que, quando já submetido o apuratório à apreciação 
do Ministério Público Eleitoral, deu-se a edição da Resolução Administrativa TRE/BA 
nº 06/2019, que “dispõe sobre a designação das Zonas Eleitorais para processar e julgar, 
de forma especializada, crimes eleitorais conexos a crimes de corrupção ativa e passiva, 
de evasão de divisas, de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, bem como os 
delitos praticados por organizações criminosas, independentemente do caráter 
transnacional ou não das infrações, além dos pedidos de colaboração premiada e de 
cooperação jurídica passiva”. 4. A Promotoria Eleitoral da 41ª Zona, invocando os 
termos do referido ato normativo, manifestou-se no sentido de que fosse determinado o 
envio do inquérito para regular distribuição entre uma das zonas especializadas. 5. O 
apuratório foi distribuído ao Juízo da 18ª Zona Eleitoral, tendo o Ministério Público 
atuante perante esse juízo considerado “não existir, nos presentes autos, elementos que 
indiquem a prática dos delitos de corrupção passiva ou ativa , evasão de divisas, lavagem 
de capitais ou participação em organização criminosa, de modo a atrair a atribuição 
deste órgão ministerial, conforme a Resolução Administrativa nº 06/2019 do TRE”. 
Devolveu os autos à apreciação do Juízo, consignando ser a 41ª Zona Eleitoral de 
Vitória da Conquista/BA o juízo competente para processar e julgar eventuais ações 
decorrentes dos fatos ilícitos aqui noticiados. 6. Referida manifestação ensejou, enfim, 
a decisão de fls. 1966/1973, em que a Juíza da 18ª Zona Eleitoral, reputando 
caracterizado o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público e haja vista 
a natureza administrativa do inquérito policial, determinou fossem os autos submetidos 
à apreciação da Procuradoria Regional Eleitoral que, por sua vez, encaminhou-os à 
Procuradoria-Geral Eleitoral. 7. O Vice-Procurador-Geral Eleitoral conheceu do 
conflito de atribuições, devolvendo o feito à Promotoria da 18ª Zona Eleitoral, que 
possui atribuição para se manifestar a respeito da materialidade de todos os delitos a que 
alude o art. 1º da Resolução TRE/BA nº 06/2019, cujos fatos são objeto do presente 
inquérito. É que, apesar de o relatório da autoridade policial ter se referido a diversos 
crimes que justificariam a competência da zona eleitoral especializada, a Promotora 
Eleitoral com atribuição respectiva (18ª Zona) havia se manifestado apenas em relação 
a um crime (o de organização criminosa), “deixando de se pronunciar a respeito do 
destino de todos os demais delitos especializantes – alguns dos quais, se porventura 
desconexos com crimes eleitorais, poderiam ser remetidos ao Ministério Público do 
Estado ou ao Ministério Público Federal, e não à 41ª Zona -, omissão que necessita de 
integração, sob pena de configuração de arquivamento implícito, o que não possui 
amparo legal”. 8. A Promotora de Justiça da 18ª Zona Eleitoral manifestou-se às fls. 
2036/2041 acerca dos delitos fiscais, dos ilícitos administrativos e da lavagem de 
capitais, entendendo não estar, qualquer deles, configurado. Os autos foram 
encaminhados ao Juízo da 18ª Zona Eleitoral que, às fls. 2047/2050, concluiu pela “não 
viabilidade de adesão à manifestação do Ministério Público desta 18ª Zona Eleitoral” e, 
considerando estar diante de um conflito de atribuições, remeteu os autos à 
Procuradoria-Geral Eleitoral. 9. O Vice-Procurador-Geral Eleitoral, por meio do 
despacho de fl. 2052, reconhecendo tratar-se, em verdade, de remessa na forma do art. 
28 do CPP, encaminhou os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 10. 
Cumpre esclarecer, de início, que em sua promoção de fls. 2036/2041, a Promotora de 
Justiça da 18ª Zona Eleitoral, cumprindo a determinação do Vice-Procurador-Geral, 
examinou “os delitos especializantes”, entendendo estar afastada a ocorrência dos 
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ilícitos previstos na Resolução Administrativa nº 06/2019 do TRE/BA. Ao assim 
concluir, não há dúvida de que, em relação a tais delitos, promoveu o arquivamento do 
inquérito policial, evidenciando, por consequência, a ausência de atribuição para nele 
prosseguir. Portanto, a referida manifestação deve ser recebida como promoção de 
arquivamento. 11. Como já mencionado, a autoridade policial apontou a existência de 
uma organização criminosa responsável pela prática dos seguintes crimes: a) 
organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13); b) corrupção eleitoral (art. 299 do 
CE); c) lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98); d) omissão de despesas eleitorais 
(art. 350 do CE); e) falsidade ideológica (art. 299 do CP); f) corrupção ativa (art. 333 
do CP); g) estelionato (art. 171 do CP); h) corrupção passiva (art. 317 do CP) e i) 
patrocínio infiel (art. 355 do CP). 12. Ocorre que a situação tal como posta na 
manifestação de fls. 2036/2041 ainda indica ocorrência de hipótese de arquivamento 
indireto. Não há consideração pormenorizada e aprofundada a respeito de fatos 
relevantes que compõem a apuração – os quais poderiam configurar a prática dos delitos 
mencionados no item anterior. Ao se pronunciar, dedica-se a Promotoria a de Justiça da 
18ª Zona Eleitoral a tecer algumas considerações tão somente acerca da não ocorrência 
de delitos fiscais (simulação ou não emissão de notas fiscais), de ilícitos administrativos 
(irregularidade na celebração de contrato público), de lavagem de capitais e de 
organização criminosa. 13. Novamente, a Promotoria da 18ª Zona Eleitoral deixou de 
se pronunciar “a respeito do destino de todos os demais delitos especializantes – alguns 
dos quais, se porventura desconexos com crimes eleitorais, poderiam ser remetidos ao 
Ministério Público do Estado ou ao Ministério Público Federal, e não à 41ª Zona”, 
omissão que necessita de nova e circunstanciada integração, sob pena de persistência de 
arquivamento implícito no tocante a diversos ilícitos penais. 14. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Eleitoral para oficiar 
nos autos.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
103. Processo: 1.11.000.001064/2019-15 - Eletrônico  Voto: 971/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de duas representações do INSS, encaminhadas pela 

Corregedoria da Polícia Federal, após despacho desfavorável à instauração de IPL. Suposta 
prática do crime capitulado no art. 171, § 3º, do CP. Verificação de saques de benefícios 
previdenciários, após o óbito das titulares. Considerando as duas pensões por morte, o prejuízo 
apurado ultrapassa o valor de R$ 80.000,00. Promoção de arquivamento com base no 
Enunciado nº 68, combinado com a Orientação nº 26/2016, ambos desta 2º CCR. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Observa-se dos autos que nenhuma diligência foi 
realizada para a elucidação da autoria delitiva. No estágio em que se encontra o apuratório, não 
é possível prever que os crimes restarão prescritos antes da conclusão das investigações. 
Situações fáticas que, por ora, não se enquadram nas hipóteses previstas no enunciado e 
orientação deste Colegiado. Arquivamento que se afigura prematuro. Designação de outro 
membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal, propondo, se for o caso, o acordo 
tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do 
CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
104. Processo: 1.14.003.000006/2020-68 - Eletrônico  Voto: 778/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 

171, § 3º). Narra o INSS que, no período compreendido entre 03.03.2010 e 01.07.2015, J.A. da 
S., maior inválido, recebeu benefício de pensão por morte em desconformidade com a IN nº 
20/2007, vez que a incapacidade do dependente teria ocorrido após os 21 anos de idade. 
Prejuízo estimado em R$ 51.217,70. Após analisar o procedimento previdenciário correlato, o 
Procurador oficiante deliberou pela atipicidade da conduta, asseverando que, dentre os 
documentos, inexiste indicação de que o beneficiário tenha feito afirmação falsa ou omitido 
fato relevante do INSS, tratando-se de mero deferimento de benefício, cuja concessão foi 
entendida posteriormente como equivocada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
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IV). No atual estágio da investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência de 
elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitiva, após esgotadas as diligências 
investigatórias, ou se demonstrada a ocorrência de causa excludente da ilicitude ou extintiva da 
punibilidade. Não é a hipótese dos autos. Embora o INSS não informe sobre qual documento 
recai a suspeita de inidoneidade, verifica-se a possibilidade de realização de diligências para a 
completa elucidação dos fatos. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, 
o acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, 
ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
105. Processo: 1.22.003.000964/2019-23 - Eletrônico  Voto: 1069/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de agravo de instrumento encaminhada pelo TRF 

da 1ª Região, relatando a prática, em tese, de crime contra a ordem tributária (art. 1º e/ou 2º, da 
Lei nº 8.137/90), supostamente cometido pelos representantes legais da empresa T.T.C. de 
U.Ltda. Informações de que os noticiados, possivelmente entre 05/2007 e 09/2009, valeram-se 
de atos fraudulentos para promoverem a dilapidação do patrimônio da empresa, com o objetivo 
de frustrar execuções fiscais em trâmite perante a Subseção Judiciária de Uberlândia/MG. O 
Procurador oficiante, reconsiderando despacho anterior que determinava a requisição de 
inquérito policial para apurar crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e uso de documento 
falso (art. 304 c/c art. 299, ambos do CP), promoveu o arquivamento do feito, argumentando 
que parte das condutas já foi objeto de ação penal e que, quanto aos fatos remanescentes, 
haveria falta de interesse de agir, vez que os crimes vislumbrados estariam próximos de 
prescreverem, notadamente em relação ao principal investigado, que em outubro deste ano, fará 
jus à prescrição etária (art. 115 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do Enunciado nº 28, já firmou o 
entendimento no sentido de ser inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela 
prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido 
processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. Incidência da Súmula nº 438 do 
STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com 
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 
Subsistência de fatos ilícitos não abarcados na ação penal noticiada. Necessidade de 
prosseguimento das investigações a fim de identificar os delitos eventualmente perpetrados, a 
data em que foram consumados e os respectivos autores, dados sem os quais não é possível 
certificar a superveniência ou não da prescrição penal. Não homologação do arquivamento. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
106. Processo: 1.29.000.000028/2020-25 - Eletrônico  Voto: 784/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de documentação encaminhada pela Corregedoria da Polícia 

Federal no Rio Grande do Sul, após despacho desfavorável à instauração de IPL. Representação 
formulada por correio eletrônico, pela qual o remetente noticia que ele e outras pessoas estariam 
sofrendo um golpe internacional por parte de pessoas da Inglaterra, Áustria e brasileiras. 
Ademais, alegou possuir todas as informações necessárias, se disponibilizando para oitiva. A 
Procuradora oficiante, encampando o entendimento da Autoridade Policial, promoveu o 
arquivamento do feito, em virtude da ausência de individualização de fato concreto, bem como 
de documentos capazes de indicar a competência da Justiça Federal. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que na representação constam nome, endereço, CEP e 
contato telefônico do noticiante. Todavia, nenhuma diligência foi realizada, sequer para 
averiguar a idoneidade do relato ou oportunizar o encaminhamento das informações 
complementares mencionadas. Inexistência de demonstração inequívoca, segura e convincente 
da ausência de justa causa para a persecução penal. Necessidade de realização de diligências 
mínimas antes de analisar a necessidade de arquivamento do feito. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
107. Processo: 1.29.009.000058/2020-51 - Eletrônico  Voto: 1259/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Voto-Vencedor. Notícia de Fato. Possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334). 

Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira sem a necessária documentação 
comprobatória de sua regular importação, avaliadas em R$ 2.151,18. Tributos iludidos no 
importe de R$ 1.075,59. Revisão do Arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/93). Informações 
oriundas da Receita Federal comunicando que o investigado possui outros 05 (cinco) registros 
de apreensões de mercadorias no último quinquênio, os quais, juntos, correspondem a R$ 
4.468,07 de exações não recolhidas. 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, no caso, que as reiterações delitivas obstam a incidência da tese da bagatela. Hipótese 
de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da 
insignificância. Incidência do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Não homologação do arquivamento. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto proferido pela Dra. Mônica Nicida Garcia. Restou vencida 
a relatora, Dra. Márcia Noll Barboza. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde 
de Carvalho. 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
108. Processo: DPF/MT-00355/2019-INQ Voto: 752/2020 Origem: GABPR7-CAGAF - 

CARLOS AUGUSTO 
GUARILHA DE AQUINO 
FILHO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de furto contra agência 

dos Correios Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, oportunidade em que foi subtraída a 
quantia R$ 57.770,84. Prejuízo suportado integralmente pela agência de banco postal 
(Banco do Brasil). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). 
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 concreto, real e expressivo prejuízo aos Correios. Danos ao serviço postal não 
evidenciados. Precedente da 2ª CCR: DPF/CAX-00033/2018-INQ, 733ª Sessão 
Ordinária, de 28/01/2019, unânime. Carência de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução. 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). 

 
109. Processo: DPF/SR-AL-00011/2017-INQ Voto: 1207/2020 Origem: GABPR4-GSML - 

GINO SERVIO MALTA 
LOBO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de crime descrito no art. 1º da 

Lei nº 9.613/98 a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF nº 17390) 
encaminhado pelo COAF, no qual se constataram movimentações financeiras atípicas 
com o patrimônio da pessoa física J.V.B.R., vendedor de suplementos vitamínicos que 
possuía renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) até setembro de 2014 e 
a partir de então foram encontrados depósitos diversos seguidos de saques pulverizados 
ao longo de um mesmo dia e em um mesmo local, além de remessas para várias pessoas 
físicas sem vínculo aparente, sendo possível identificar, ainda, inúmeros servidores como 
destinatários finais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Segundo o 
Procurador oficiante, houve representação pela quebra do sigilo fiscal e bancário pela 
autoridade policial, deferida nos Autos nº 0804816-76.2017.4.05.8000. Foram solicitadas 
informações à CGU acerca de procedimentos instaurados com vistas à apuração de 
eventuais irregularidades praticadas por pessoas envolvidas no caso. Após as referidas 
diligências e a oitiva dos investigados, não restou demonstrado que os fatos em comento 
guardam relação com verbas públicas federais. Em relação ao crime de lavagem de 
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dinheiro, a teor do disposto no art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o 
julgamento será da competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o 
sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades ou, ainda, quando a infração antecedente for 
de competência da Justiça Federal, o que parece não ser a hipótese dos autos. Precedente 
do Superior Tribunal de Justiça (CC nº 113.359/RJ, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). 
Possível cometimento de ilícitos antecedentes de competência da Justiça Estadual. 
Ausência de elementos de prova capazes de justificar a atribuição do MPF para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
110. Processo: JF/PE-0816569-

03.2017.4.05.8300-INQ 
Voto: 775/2020 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime descrito no art. 

273, § 1º-B, inc. III, do CP. Notícia de que os representantes legais da empresa V.I.de 
M. LTDA, sediada na cidade de Pombos/PE, teriam posto à venda, no período de 
fevereiro a dezembro/2015, lotes de um medicamento com infiltrações, comprimidos 
umedecidos, esfarelados e/ou com rachaduras, conforme informações constantes de auto 
de infração lavrado pela ANVISA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 
33). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da 
Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 
27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão de Revisão, 
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar 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). 

 
111. Processo: PRM-JND-

3422.2018.000018-7-INQ 
Voto: 1098/2020 Origem: GABPRM1-JLPK - 

JOSE LUCAS PERRONI 
KALIL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para investigar eventual prática de infrações penais no 

âmbito de sindicatos de vigilantes do Estado de São Paulo. Representação noticiando, 
em síntese, o desvio de recursos e contribuições sindicais, além do emprego de fraudes 
para sonegação fiscal. Suposto cometimento dos delitos previstos nos arts. 312 e 297, 
ambos do CP, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32). A despeito das possíveis irregularidades noticiadas, 
não se vislumbram, por ora, elementos mínimos de ofensa direta a bens, serviços ou 
interesse da União ou suas entidades. Eventual prejuízo a interesses de particulares. 
Súmula nº 222 do STJ. Precedente do STJ (CC nº 136.611/SP, Terceira Seção, DJ: 
29/9/2015). Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para persecução. Homologação do declínio em favor 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). 

 
112. Processo: SR/DPF/MA-00505/2018-INQ Voto: 1091/2020 Origem: GABPR12-TO - 

TALITA DE OLIVEIRA  
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato 

de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado 
junto a banco privado, supostamente implementado sem autorização do beneficiário. 
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). 

 
113. Processo: 1.11.000.001487/2019-27 - Eletrônico  Voto: 934/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
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ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual se relata a ocorrência de propaganda enganosa veiculada pela 
construtora T. P. e I. LTDA, que teria divulgado em folheto impresso empreendimento 
residencial que poderia ser financiado pela Caixa Econômica Federal. Diz o noticiante que 
tomou conhecimento de que a CEF tinha indeferido o financiamento requerido pela construtora 
e que nunca havia autorizado a utilização do nome da Caixa nas propagandas feitas por eles. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). A veiculação de propaganda enganosa 
pelo fornecedor de produtos e serviços pode configurar, em tese, o delito previsto no art. 67 do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ou no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90. 
Ausência de indícios ou provas de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades. Mera ofensa a interesse reflexo ou indireto de instituição bancária federal. Carência 
de elementos de informação capazes de justificar 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). 

 
114. Processo: 1.14.000.000101/2020-91 - Eletrônico  Voto: 661/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Possível crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. Manifestação 

apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Noticiante informa que recebeu telefonema 
de uma suposta atendente de operadora de serviços de internet, solicitando seus dados pessoais 
e do seu cartão de crédito possivelmente para aplicação de golpe. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que apontem ofensa a bens, 
serviços ou interesses da União. Carência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
115. Processo: 1.14.000.000361/2020-67 - Eletrônico  Voto: 1165/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª 

Região (Salvador/BA) para apurar possível ocorrência do crime de apropriação indébita por 
parte de representantes de entidade sindical dos empregados em empresas de vigilância e 
segurança de Camaçari/BA e região, que não teriam pago aos trabalhadores os valores oriundos 
de acordo firmado nos autos de mediação realizada perante o Ministério Público do Trabalho. 
CP, art. 168. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Indícios de prática delitiva 
em detrimento de trabalhadores que deixaram de receber valores repassados ao sindicato. 
Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas 
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 
Público Federal para 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). 

 
116. Processo: 1.14.006.000208/2018-65 - Eletrônico  Voto: 1163/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), 

oriundo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), noticiando a existência 
de movimentação atípica na conta de particular. Possível prática do crime de lavagem de 
capitais (art. 1º, Lei n. 9.613/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, 
a Receita Federal do Brasil noticiou que, no caso, não foram encontrados indícios de 
irregularidades que justifiquem abertura de ação fiscal. Informações de que o investigado não 
é agente público, não contratou com a administração pública federal, nem mesmo geriu verbas 
públicas federais. Inexistência de elementos de informação que indiquem a prática de crime de 
competência da Justiça Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o 
processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça 
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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). 
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). 

 
117. Processo: 1.16.000.000159/2020-61 - Eletrônico  Voto: 683/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) supostamente cometido 

por advogado em detrimento de sua cliente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 da 2ª CCR). Advogado que teria se apropriado de valores resultantes de ação cível. Prejuízo 
suportado unicamente pelo particular. 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). 

 
118. Processo: 1.25.000.000610/2020-31 - Eletrônico  Voto: 999/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento 

ao Cidadão. Noticiante relata ser vítima, reiterada, do suposto crime de denunciação caluniosa 
(CP, art. 339), cujos autores seriam agentes públicos estaduais e particulares. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Caso em que inexiste 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). 

 
119. Processo: 1.25.000.003788/2019-08 - Eletrônico  Voto: 682/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando 

que instituto promove campanha homofóbica em seu site e em reuniões públicas. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Em que pese o STF tenha firmado tese de 
que a prática de homofobia caracteriza o crime de racismo, não chegou a tratar sobre a questão 
da competência federal ou estadual para processar e julgar tais casos. Assim, como bem 
ressaltou a Procuradora oficiante, não é possível atribuir competência federal para processar o 
crime de homofobia por equiparação ao racismo, tendo em vista que o art. 109 da CF exige a 
existência de um tratado ou convenção internacional que seja específico ao delimitar as 
condutas criminosas que serão combatidas pelo Estado signatário, e o Decreto nº 65.810/1969 
não trata da homofobia. Portanto, o presente caso deve ser analisado pela Justiça Comum 
Estadual, uma vez que a Justiça Federal Comum é sempre residual. Inexistência de elementos 
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
120. Processo: 1.25.000.005797/2018-44 - Eletrônico  Voto: 1174/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento de informação espontânea 

transmitida pela Procuradoria-Geral da República de Portugal, autuada na Secretaria de 
Cooperação Internacional da PGR no bojo do PCI nº 1.00.000.023025/2018-63 e encaminhada 
à Força-Tarefa da Lava Jato. As autoridades de persecução penal portuguesas noticiaram, em 
resumo, por meio de e-mail datado de 09/11/2018, que o cidadão brasileiro L.M.M. depositou 
fundos em banco português (cerca de € 14.000.000,00) com origem em suposta fraude que 
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lesou sociedade de um grupo empresarial brasileiro com sede na cidade de São Paulo. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Segundo o Procurador oficiante, foram 
localizadas em fontes abertas notícias indicando que L.M.M. foi processado civilmente pelo 
grupo C.C. por suposto desvio de cerca de R$ 40 milhões, processo esse que tramita perante a 
Justiça do Estado de São Paulo. No âmbito penal, cuida-se aparentemente de caso de fraude na 
administração de sociedade por ações, crime societário previsto no art. 177 do CP, ou de delito 
de apropriação indébita, previsto no art. 168 do CP, crimes de ação penal pública 
incondicionada, cuja competência para processo e julgamento é da Justiça Estadual do local da 
infração, no caso, da cidade de São Paulo. Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, 
serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação 
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 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). 

 
121. Processo: 1.26.000.000510/2020-77 - Eletrônico  Voto: 832/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, pela qual a noticiante relata a suposta prática de violência física, sexual e 
psicológica em unidade doméstica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias e 
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do 
Ministério Público Estadual.  

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). 

 
122. Processo: 1.29.008.000563/2019-72 - Eletrônico  Voto: 1156/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual a noticiante, identificada como assistente social, relata possível crime contra 
a dignidade sexual, praticado, em tese, por professor do Instituto Federal Farroupilha de São 
Vicente do Sul/RS contra alunas adolescentes daquela instituição de ensino. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Conforme esclarecido pela direção do Instituto 
Federal, o suposto episódio de assédio sexual, envolvendo um professor e uma aluna, teria 
ocorrido fora das dependências da entidade e em circunstâncias alheias à relação existente 
dentro da sala de aula. Narrativa que não evidencia indícios de cometimento de crime em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual prática de 
crime contra a dignidade sexual de uma adolescente. 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). 

 
123. Processo: 1.30.001.000225/2020-13 - Eletrônico  Voto: 826/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual o noticiante, identificado como perito registrado no SEJUD (Serviço de 
Perícias Judiciais) do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, descreve, em extenso relato, 
a ocorrência de crimes contra a sua honra, além de ameaças diversas veiculadas por meio de 
redes sociais, direcionadas, inclusive, contra sua genitora. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Narrativa que não evidencia indício de cometimento de crime em detrimento 
de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual prática de crimes contra 
a honra e de ameaça em desfavor de particular. Carência de elementos de informação capazes 
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação 
do declínio 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). 
 
124. Processo: 1.30.001.000241/2020-14 - Eletrônico  Voto: 825/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual o noticiante relata possíveis irregularidades nos autos de habeas corpus em 
trâmite perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa, genérica e confusa, que não 
evidencia indício de cometimento de crime em detrimento de bens, serviços ou interesse da 
União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a 
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio 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). 

 
125. Processo: 1.30.001.004890/2019-42 - Eletrônico  Voto: 758/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação formulada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Suposta prática de estelionato (CP, art. 171). O noticiante relata que, após ter efetuado 
o pagamento para a aquisição de um imóvel, o vendedor desapareceu sem promover a efetiva 
entrega do bem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Inexistência de 
elementos que indiquem ofensa a bens, serviços ou interesses da União. Prejuízo suportado por 
particular. 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). 

 
126. Processo: 1.33.000.002865/2019-22 - Eletrônico  Voto: 700/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a prática, em tese, do crime de estelionato (CP, art. 171). 

Representação da Caixa Econômica Federal - CEF narrando possível golpe aplicado em 
desfavor de clientes. Infere-se dos autos que estelionatários, passando-se por funcionários da 
Petrobrás, contactaram as vítimas e solicitaram a efetivação de depósito prévio como 
contrapartida à liberação de suposta quantia decorrente de ações societárias. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 2ª CCR). Eventual estelionato contra particular. 
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). 

 
127. Processo: 1.33.003.000489/2019-10 - Eletrônico  Voto: 1188/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Delegacia de Polícia Federal em 

Criciúma/SC, dando conta de possível ocorrência de assédio e/ou aliciamento de uma 
adolescente, à época com 17 anos, por meio do aplicativo WhatsApp. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32). Conduta que não apresentada qualquer traço de 
internacionalidade, envolvendo apenas comunicação eletrônica havida entre particulares em 
canal fechado. Eventual prática de crime contra a dignidade sexual de uma adolescente. 
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). 
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Outras deliberações(Declínio) 
128. Processo: DPF/SINOP-00060/2019-INQ Voto: 1197/2020 Origem: GABPRM1-FG - 

FELIPE GIARDINI  
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Apuração dos crimes previstos nos arts. 299 e 304, ambos do CP. Infere-

se que L.deS. ajuizou ação trabalhista contra V.B.daS., valendo-se de declaração de vínculo 
empregatício, em tese, ideologicamente falsa, alusiva ao período de janeiro de 2014 a 
janeiro de 2018 (fl. 09). O reclamado sustentou a inidoneidade da declaração, alegando ter 
firmado o documento apenas para colaborar com o reclamante, que necessitava comprovar 
o exercício de ocupação lícita em ação penal em trâmite na Justiça Estadual. O Procurador 
oficiante promoveu o declínio de atribuição, aduzindo que o uso de documento falso quando 
perpetrado pelo próprio falsificador configura mero exaurimento do crime de falsidade, 
subsistindo, portanto, apenas o crime de falsificação ideológica de documento particular, 
cujo julgamento compete à Justiça Estadual. Recebimento do declínio como arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação ao possível crime de uso de documento falso 
perante a Justiça do Trabalho, é de se reconhecer a inexistência de conduta penalmente 
relevante. Com efeito, a inautenticidade do documento foi suscitada no curso do processo, 
encerrado mediante celebração de acordo entre as partes (fl. 15). Considerando-se que o 
documento infirmado não influenciou na solução da lide, não se vislumbra prejuízo à 
Jurisdição Trabalhista, inexistindo interesse federal para prosseguimento das investigações 
nesta seara. 2) No tocante à falsificação de documento particular, restou comprovado que 
os fatos foram devidamente comunicados ao Ministério Público da Comarca de Sinop/MT 
(fl. 12 e Ofício contido na mídia de fl. 06), resultando em ação penal deflagrada contra os 
investigados pelo cometimento do crime capitulado no art. 298 do CP (Autos nº 651-
43.2019.811.0015/Primeira Vara Criminal de Sinop/MT - Extrato de Pesquisa às fls. 
40/47). Evidenciada a judicialização dos fatos ilícitos remanescentes perante o Juízo 
Estadual, desnecessária a remessa do feito ao Ministério Público Estadual. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
129. Processo: DPF/SR-AL-00061/2019-INQ Voto: 774/2020 Origem: GABPRM3-AHAC - 

ANTONIO HENRIQUE DE 
AMORIM CADETE  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, § 

3º, do CP, perpetrado, em tese, por M.Z.S., em virtude de suposta obtenção fraudulenta 
de recursos provenientes do programa Bolsa Família, bem como de lavagem de dinheiro 
e falsidade ideológica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio 
de atribuições (Enunciado n° 33). 1) Segundo o Procurador oficiante, as diligências 
apuratórias levadas a cabo no presente inquérito revelam que M.Z.S. é laranja de seu 
cunhado C.R.dos S. uma vez que as empresas em cujos contratos sociais constam a 
investigada M.Z.S., em verdade, são de fato propriedade de C.R.dos S.. Desse modo, não 
sendo a investigada a real proprietária das empresas, não remanesceram indícios de que a 
concessão de seu benefício tenha sido fraudulenta. Materialidade delitiva não 
evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do 
arquivamento. 2) De outra parte, a narrativa de eventual ocorrência dos crimes de 
falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro não evidencia lesão direta a bens, serviços 
e interesse da União ou de suas entidades. Enunciado nº 62 da 2ª CCR. Ausência 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 arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 

 
130. Processo: 1.13.000.003202/2019-18 - Eletrônico  Voto: 729/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica no âmbito eleitoral. Relato 

de que engenheiro agrônomo de Humaitá/AM teria emitido documento com informação 
inverídica sobre o município de residência de um eleitor, para fins de recadastramento 
biométrico perante o TRE/AM. Declínio de atribuições promovido pelo Promotor de Justiça 
oficiante na 17ª Zona Eleitoral do Amazonas em favor da PR/AM, ao argumento de que a 
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conduta atingiu serviço público federal. O Procurador da República da PR/BA, por sua vez, 
determinou o retorno dos autos à referida Promotoria Eleitoral, asseverando que os fatos 
narrados se amoldam ao delito do art. 350 do Código Eleitoral, inexistindo atribuição do 
Parquet Federal no caso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os 
elementos iniciais indicam a possível ocorrência das figuras típicas especiais do art. 350 e 353, 
ambos do Código Eleitoral, visto que o documento supostamente falso foi empregado para fins 
eleitorais. Finalidade eleitoral evidenciada no caso em exame. Configurado o conflito de 
atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido 
pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do 
Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 
ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de 
atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
131. Processo: 1.14.000.003150/2019-42 - Eletrônico  Voto: 829/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir da prisão em flagrante de N.S.de S. para apurar suposta 

prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º, 288, 297 e 311 do CP, bem assim do art. 28 da 
Lei nº 11.343/06. Abordagem policial ocorrida em 10/12/2018, na cidade de Salvador, que 
também logrou encontrar em poder do investigado duas cédulas falsas de R$ 20,00. 
Manifestação do Ministério Público do Estado da Bahia aduzindo que um dos delitos 
supostamente cometido pelo investigado é o crime de moeda falsa, descrito no art. 289 do CP, 
de competência da Justiça Federal. Conflito de Atribuição suscitado pelo Procurador oficiante 
na PR/BA, ressaltando que o MPF detém atribuição apenas para a persecução do crime de 
moeda falsa, cabendo ao Ministério Público Estadual a atuação quanto aos demais delitos (arts. 
180, § 1º, 288, 297 e 311 do CP e art. 28 da Lei nº 11.343/06). Enunciado nº 15, constante da 
Portaria PGR/MPF nº 732/2017. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª 
CCR). Com efeito, a circunstância de a prisão em flagrante do investigado pelos crimes de 
receptação, associação criminosa, falsidade documental, adulteração de sinal identificador de 
veículo automotor e de posse de substância entorpecente para consumo pessoal terem ocorrido 
no mesmo contexto fático que o crime de moeda falsa (de competência federal) não induz, 
necessariamente, à existência de conexão entre os ilícitos. Ao se apreciar de forma particular 
os incisos do art. 76 do CPP, não se verifica conexão intersubjetiva, prevista no inciso I, 
marcado pela multiplicidade de crimes e agentes; não se constata, também, a conexão 
teleológica, descrita no inciso II, em que um crime é praticado para garantir a impunidade ou 
facilitar a execução do outro; e, por fim, não há conexão probatória dos delitos a que se refere 
o inciso III. No presente caso, ao que se tem, não ficou configurada qualquer espécie de conexão 
que justifique a reunião dos processos na Justiça Federal. Não há exposição de um liame 
circunstancial entre o delito de moeda falsa com os crimes de receptação, associação criminosa, 
falsidade documental, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de posse de 
droga para consumo próprio. Hipótese de crimes consumados em momentos distintos, por 
condutas diversas e em detrimento a bens jurídicos diferentes, sendo que as únicas ligações 
entre os delitos autoria na pessoa do investigado e a prisão em flagrante concomitante dos 
crimes não se amoldam às regras previstas no art. 76 do CPP. Ausência de indicativos de 
conexão processual aptos a atrair a incidência da Súmula nº 122 do STJ. Ratificação, por este 
Colegiado, do declínio de atribuição ao Parquet Estadual quanto à persecução dos crimes 
descritos nos arts. 180, § 1º, 288, 297 e 311 do CP e do art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos 
do Enunciado nº 15 da PGR. Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, 
a ser dirimido pela Procuradora-Geral da República, como preconizado na Tese nº 7 da Edição 
nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nºs 1585, 1672, 
1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir 
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
132. Processo: 1.22.021.000038/2019-30 - Eletrônico  Voto: 698/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar o suposto crime de falsificação de documento público 

(CP, art. 297). Expediente encaminhado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Arinos/MG. 
Consta dos autos que a noticiante apresentou documentos falsos, supostamente emitidos pelo 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 58 
 

 
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. 

 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG, com a finalidade de preencher os 
requisitos necessários para ocupar cargo público em escola estadual. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta narrada que constitui crime meio para a 
consumação do crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, §3º) em detrimento de órgão 
estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Súmula 546 do STJ: A competência para processar e 
julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi 
apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. 
Homologação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o 
Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme 
preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em 
precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao 
Exmo. Procurador-Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir 
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
133. Processo: 1.29.008.000583/2019-43 - Eletrônico  Voto: 1176/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 171, § 2º, 

I (disposição de coisa alheia como própria) e 179 (fraude à execução), ambos do CP. Relato de 
venda de bem alienado fiduciariamente, conforme informações contidas nos autos de embargos 
de terceiro opostos nos autos de execução fiscal, da qual consta que o executado E.S. realizou 
a venda de um automóvel Hyundai/HB20. Ocorre que o referido veículo, além da constrição 
de alienação judiciária junto ao Banco Bradesco, o que por si só impediria o negócio realizado, 
teria sido objeto de penhora nos autos da mencionada execução fiscal. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado n° 33). 1) Segundo o 
Procurador oficiante, no que diz respeito à aventada fraude à execução, cogitada pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional na contestação ofertada nos embargos de terceiro, tem-se 
que a discussão na esfera cível ainda não foi concluída e pende a controvérsia sobre se, de fato, 
houve ou não fraude à execução e se houve a participação da embargante (Q.M.A., pessoa que 
adquiriu o veículo). No âmbito criminal, a fraude à execução, tal como prevista no art. 179 do 
CP, exige como pressuposto a efetiva frustração da execução, decorrente de uma redução do 
devedor a um estado de insolvência que o incapacite de honrar as suas dívidas. Não é a simples 
alienação algo suficiente para caracterizar o crime. A partir dos andamentos processuais, tanto 
dos embargos de terceiro quanto da execução fiscal, foi possível verificar que em nenhum dos 
casos, pelo menos até o momento, houve o reconhecimento judicial de fraude à execução em 
razão do fato sob apreço. Não se afigurou viável, com as informações contidas nesta NF, por 
exemplo, identificar se à época da venda do automóvel o recurso recebido pelo devedor foi, de 
alguma forma, objeto de penhora, ou mesmo se esse valor foi utilizado para aquisição de algum 
outro bem que tivesse sido alvo de atos constritivos. Se no âmbito fiscal a controvérsia não 
alcançou solução judicial, não cabe aos órgãos atuantes na esfera penal iniciar investigação 
sobre fato que, ao menos por ora, ainda não se reveste adequadamente dos contornos ilícitos 
aptos ao reconhecimento do tipo penal do art. 179 do CP. Falta de justa causa para prosseguir 
na persecução penal. Homologação do arquivamento. 2) De outra parte, o eventual crime 
previsto no art. 171, § 2º, I, do CP (disposição de coisa alheia como própria) não está dentre as 
atribuições do Ministério Público Federal. Com efeito, a alienação fiduciária sobre o automóvel 
foi estabelecida a partir de contrato entre E.S. e o Banco Bradesco, pessoa jurídica de direito 
privado. Ausência de lesão direta a bens, serviços e interesse da União ou de suas entidades. 
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Púbico 
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 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
134. Processo: DPF/AM-00591/2017-INQ Voto: 773/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta prática do crime de estelionato 

previdenciário em virtude do recebimento pós óbito benefício do segurado A.de B., no 
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período compreendido entre 20/05 e 30/09/2014, gerando um prejuízo ao INSS no 
montante de R$ 4.786,76. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Segundo o Procurador oficiante, há nos autos elementos de convicção indicativos 
da ausência de dolo de fraudar o INSS. Como relatado, a investigada O.P.de B. informou 
que à época encontrava-se desempregada e que era responsável por cuidar de seu genitor, 
confirmando ter realizado os saques questionados. Por sua vez, E.P. de B., irmão da 
investigada, aduziu que esta utilizou os recursos oriundos do benefício a fim de pagar 
compromissos financeiros que haviam assumido, como compra de colchão ortopédico, 
cama e cadeira de rodas para ele. Com o falecimento do pai, tiveram que arcar com tais 
compromissos e também suprir as necessidades da casa. Saques realizados durante poucos 
meses. Verossimilhança da versão apresentada. Elemento subjetivo do tipo 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). 

 
135. Processo: DPF/AM-00654/2018-INQ Voto: 756/2020 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 
VALADAO LOPES  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime do art. 10 da Lei nº 

7.347/85. Relato de descumprimento de requisições do Ministério Público do Trabalho da 
11ª Região em Manaus/AM por representante legal de pessoa jurídica. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme observado pelo Procurador da 
República oficiante, verifica-se a ausência de provas de que o destinatário tenha recebido 
pessoalmente as notificações requisitórias do MPT. Os atos constitutivos juntados ao feito 
evidenciaram que o investigado não mais integrava a associação notificada por ocasião da 
expedição das requisições. Ausência de elementos suficientes aptos a demonstrar a 
vontade firme e consciente em desobedecer requisição ministerial. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
136. Processo: DPF/CE/JN-00222/2019-INQ Voto: 1018/2020 Origem: GABPRM2-RRR - 

RAFAEL RIBEIRO RAYOL  
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de moeda falsa, previsto no art. 289, § 1º, do 

CP. Notícia de que, no dia 09/11/2019, A.M.S. teria utilizado 04 cédulas falsas de R$ 20,00, 
para realizar o pagamento de bebidas consumidas em estabelecimento comercial. A 
proprietária do bar relatou ter percebido a falsidade somente no dia posterior, acionando a 
polícia militar quando o investigado retornou ao local (10/11/2019). O Laudo Criminal 
atestou a inidoneidade das notas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Embora o investigado tenha confirmado sua presença no estabelecimento da vítima, negou 
ter sido o autor do crime apurado. Fragilidade da prova testemunhal, ante a ausência de 
outros elementos de informação capazes de corroborar que o investigado, de fato, tenha 
sido o cliente responsável pela introdução em circulação das cédulas contrafeitas. A 
despeito da existência de materialidade delitiva, verifica-se, na hipótese, ausência de 
indícios suficientes de autoria. Esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis. 
Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Registro nos autos de que as cédulas falsas foram 
devidamente encaminhadas ao Departamento do Meio Circulante do Banco Central do 
Brasil (fl. 22). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
137. Processo: DPF/JZO/BA-0008/2019-INQ Voto: 1002/2020 Origem: GABPRM3-TASN 

- TICIANA ANDREA 
SALES NOGUEIRA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de atentado contra a segurança de transporte 

marítimo, fluvial ou aéreo (CP, art. 261). Informações enviadas pela INFRAERO, 
reportando a utilização indevida de veículo aéreo não tripulado (drone), durante evento 
festivo realizado nas proximidades do Aeroporto de Petrolina/BA. Promoção de 
Arquivamento fundada na impossibilidade de elucidação da autoria delitiva, além da 
ausência de comprovação de que o drone trouxe perigo concreto à aeronave em voo. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os representantes legais de uma das empresas 
organizadoras do evento alegaram que não houve contratação de serviço de filmagem por 
drone e não souberam identificar a pessoa retratada como provável operador do 
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equipamento (fls. 10/11 e 19). Informações contidas no ofício da INFRAERO, relatando 
que o comandante da aeronave comunicou que a iluminação da festividade dificultou o 
procedimento de aproximação e pouso do avião, não fazendo menção ao drone. Ausência 
de indícios no sentido de que a conduta investigada tivesse como objetivo prejudicar o 
próprio funcionamento do sistema de navegação aérea do aeródromo. 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). 

 
138. Processo: DPF/MOC-00154/2017-INQ Voto: 769/2020 Origem: GABPRM1-AVP - 

ALLAN VERSIANI DE 
PAULA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de requisição do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais, dando conta de possíveis ilícitos cometidos no âmbito de reclamatória que 
tramitou perante o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Montes Claros/MG. Notícia de que a 
reclamação ajuizada por A.M.D. em face de A.I.A. LTDA foi proposta com o intuito de 
ludibriar a Justiça do Trabalho, uma vez que as partes teriam agido em conluio e com fim 
de obter vantagem patrimonial indevida em prejuízo de terceiros. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Compulsando os autos, verifica-se que os fatos amoldam-
se ao que a doutrina e jurisprudência denominam estelionato judicial e ocorre sempre que 
a via judicial é utilizada para se alcançar vantagem ilícita que diverge do real objeto da 
ação. No caso, uma reclamação trabalhista foi usada para três diferentes fins concatenados: 
(a) qualificação de crédito inexistente como trabalhista; (b) penhora de bem doado à 
empresa e revertido pelo não cumprimento de encargo; e (c) retirada de bens de um 
inventário. Malgrado se cuide de fatos altamente reprováveis, a ilicitude da conduta não 
enseja a aplicação de sanção penal. Consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, o 
estelionato judicial é penalmente atípico em razão do direito constitucional de acesso à 
Justiça. As infrações em questão se limitam à esfera cível e administrativa, por infringência 
aos deveres previstos no art. 77 do CPC. Não configura 'estelionato judicial' a conduta de 
fazer afirmações possivelmente falsas, com base em documentos também tidos por 
adulterados, em ação judicial, porque a Constituição da República assegura à parte o acesso 
ao Poder Judiciário. O processo tem natureza dialética, possibilitando o exercício do 
contraditório e a interposição dos recursos cabíveis, não se podendo falar, no caso, em 
'indução em erro' do magistrado. Eventual ilicitude de documentos que embasaram o 
pedido judicial são crimes autônomos, que não se confundem com a imputação de 
'estelionato judicial'. A deslealdade processual é combatida por meio do Código de 
Processo Civil, que prevê a condenação do litigante por má-fé ao pagamento de multa, e 
ainda passível de punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia (RHC nº 
88.623/PB, 6ª Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Dje 26/03/2018). Aplicação 
do princípio da proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 
5º, XXXV e LV. Ademais, a sentença que decidiu os embargos na reclamação trabalhista 
aplicou às partes a multa no valor de 20% do valor atualizado da causa em favor da União. 
Subsidiariedade do Direito 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). 

 
139. Processo: DPF/SGO-00331/2016-INQ Voto: 1177/2020 Origem: SJUR/PRM-PE - 

SETOR JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato 

previdenciário, descrito no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista o recebimento indevido do 
benefício de salário-maternidade, entre 24/04/2009 e 21/08/2009, totalizando o montante de 
R$ 2.618,65 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo o Procurador oficiante, verifica-se a 
fragilidade da prova da materialidade existente no presente apuratório. Ao que se tem, 
M.A.A.A. compareceu à APS/Parnamirim para requerer o benefício de salário-maternidade, 
na qualidade de segurada especial, tendo apresentado, na ocasião, Declaração do Exercício 
de Atividade Rural (DEAR), emitida por F.E.F. de A., Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Parnamirim/PE, em 05/11/2009, bem como contrato de comodato 
assinado a rogo por J.L.S.. Ocorre, entretanto, que esse último documento é irrelevante para 
o eventual cometimento da suposta fraude, haja vista não abranger o lapso temporal 
necessário para comprovar o exercício prévio de atividade rural, pois não abarca período 
anterior ao ano de 2009. Quanto à DEAR, o próprio presidente do sindicato apontou que o 
documento foi emitido com base na documentação apresentada pela requerente do benefício, 
no caso, fichas de matrícula do seu filho, datadas de 2006 a 2009, e certidão de casamento, 
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nas quais constam a sua condição de trabalhadora rural. Ausência nos autos de indícios no 
sentido de que a investigada não fazia jus ao benefício. Os documentos cuja autenticidade 
se questiona se afiguram insuficientes para, ainda que fossem falsos, consumar uma fraude. 
Caso em que não parece haver dúvidas de que a investigada era, de fato, agricultora. A 
dúvida diz respeito ao exato período em que tal atividade se desenvolveu, não havendo sido 
colhidos elementos de convicção acerca de tal intervalo de tempo. Insuficiência dos indícios 
de materialidade delitiva. Aplicação 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). 

 
140. Processo: DPF/SINOP-00118/2019-INQ Voto: 940/2020 Origem: GABPRM1-FG - 

FELIPE GIARDINI  
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito policial. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342). Testemunha 

contraditada ao declarar preliminarmente ao Juízo Trabalhista que o reclamante, seu amigo, 
lhe prometera o pagamento de certa quantia para que testemunhasse nos autos. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Termos de Declarações na seara policial afirmando 
que o investigado não solicitou que a testemunha mentisse em juízo. Dinheiro que 
supostamente serviria para custear as despesas do depoente, caso fosse demitido pela 
empresa reclamada em razão de atuar como testemunha do investigado. Depoimento que 
não se aperfeiçoou, vez que a testemunha sequer chegou a se pronunciar acerca dos fatos 
do processo trabalhista. Atipicidade da conduta. Precedente da 2ª CCR/MPF: Processo nº 
1.33.000.002327/2019-38, 753ª Sessão de Revisão, de 21/10/2019, 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). 

 
141. Processo: DPF/SR-AL-00256/2017-INQ Voto: 772/2020 Origem: GABPRM3-AHAC - 

ANTONIO HENRIQUE DE 
AMORIM CADETE  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de falsificação de documento 

público (CP, art. 297). Pessoa identificada como T.F. da S. teria solicitado a emissão de 
CPF à Receita Federal, mediante apresentação de certidão de nascimento falsa. 
Diligências identificaram que o documento contrafeito também foi utilizado junto ao 
TRE/Al, Instituto de Identificação de Alagoas e Junta Comercial, visando à emissão de 
título de eleitor, carteira de identidade e abertura de empresa individual. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Testemunhas inquiridas afirmaram desconhecer 
a pessoa retratada nos documentos falsos. Frustrada a oitiva do contador vinculado à 
empresa do investigado, ante a notícia de seu falecimento. Exaurimento das diligências 
razoavelmente exigíveis para o desvendamento da autoria delitiva. Inexistência de linha 
investigatória potencialmente idônea. Aplicação 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). 

 
142. Processo: DPF-UDI-2019.0005362-

INQ - Eletrônico  
Voto: 796/2020 Origem: SJUR/PRM-MG - 

SETOR JURIDICO DA 
PRM/PATOS DE MINAS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 289 do CP. Motorista de 

aplicativo teria recebido uma nota falsa de R$ 20,00, durante as viagens realizadas, 
ignorando quem possa ter repassado a referida cédula. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos de informação que possam viabilizar o 
descobrimento da autoria delitiva ou indicar diligências capazes de alterar o panorama 
probatório atual. Informação nos autos de que houve a devida comunicação do fato e a 
remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do 
Brasil. 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). 

 
143. Processo: JF/BJL/BA-0000346-

65.2019.4.01.3315-INQ 
Voto: 771/2020 Origem: GABPRM001-ADS 

- ADNILSON 
GONCALVES DA SILVA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) para apurar possível prática do crime de estelionato majorado por parte de A.J.de 
O., V.P.B. e B.P.L., que teriam recebido indevidamente o benefício do seguro-defeso no 
município de Morpará/BA. CP, art. 171, § 3º. Promoção de arquivamento fundada na 
ausência de indícios de dolo na conduta dos investigados. Discordância do Juízo da 1ª Vara 
de Bom Jesus da Lapa/BA. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, 
inc. IV, da LC nº 75/93. Com efeito, não obstante a comprovação do recebimento do 
benefício durante períodos em que os investigados exerciam atividades remuneradas, não 
foram colhidos elementos de convicção suficientes à propositura de ação penal. Isso porque 
não há indicativos de que os investigados agiram com a intenção de manter a autarquia 
previdenciária em erro. No caso de A.J.de O. houve o recebimento do valor de R$ 2.126,00 
a título de seguro-defeso e o investigado afirmou que não tinha conhecimento da 
irregularidade na acumulação do benefício e da renda proveniente do cargo municipal 
exercido, já que seu contrato era temporário e apenas soube que a percepção era indevida 
quando notificado pelo Ministério do Trabalho, dispondo-se a devolver aquele valor. No 
que se refere à V.P.B., pescador associado da colônia desde 2002, tem-se que a contratação 
para o cargo de motorista do referido município se deu em março de 2013 e o recebimento 
do seguro-defeso no período de 01/11/2012 a 28/02/2013, não havendo se falar em 
irregularidade. Quanto ao terceiro investigado, B.P.L., pescador associado da colônia desde 
1993, verificou-se que assumiu o cargo de vereador em janeiro de 2013, tendo recebido 
indevidamente apenas duas parcelas do benefício, referentes aos meses de janeiro e 
fevereiro de 2013, existindo a informação de que a autarquia previdenciária tem adotado 
providências destinadas à cobrança de tais valores, o que se mostra suficiente como 
resposta aos fatos noticiados, ocorridos há mais de 7 (sete) anos. Investigados que, diante 
da condição socioeconômica, não tinham conhecimento dos requisitos exigidos para 
concessão do seguro defeso. Carência de indícios de fraude ou de que os segurados tenham 
agido dolosamente ou atuado com vontade livre e consciente de induzir o INSS em erro e 
auferir vantagem da qual sabiam não ser merecedores. Crime de estelionato majorado não 
caracterizado. 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). 

 
144. Processo: JF/MS-0000197-

22.2018.4.03.6137-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 802/2020 Origem: GABPR6-SPN - 
SILVIO PETTENGILL 
NETO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para averiguar suposta prática do crime de uso de 

documento falso. Segundo apurou-se, no dia 11/09/2017, na cidade de Campo Grande, 
C.A.M.M., empregado de A.D.T.G., compareceu ao INMETRO para solicitar a 
retificação do Certificado de Verificação de Veículo Tanque Rodoviário referente ao 
caminhão semi reboque NOMA, de propriedade da transportadora pertencente a 
A.D.T.G., com sede em Dracena/SP. Inicialmente referido certificado foi apresentado 
por C.A.M.M. perante a Agência Estadual de Metrologia (AEM/MS) em razão de 
inspeção veicular realizada no caminhão conduzido por ele, mas de propriedade de 
A.D.G.T., ocasião em que foi orientado a dirigir-se ao INMETRO para providenciar a 
retificação dos dados relativos à capacidade de carga do caminhão, pois as informações 
sobre o espaço cheio e o espaço total do tanque estavam invertidas no documento. No 
INMETRO, o certificado apresentado por C.A.M.M. foi sujeito à conferência pelos 
agentes públicos, tendo sua idoneidade sido constatada. O Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado do Paraná (IPEM/PR) atestou que o documento era falso, visto que o 
certificado em questão foi expedido em nome de outra empresa. CP, art. 304. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese os documentos que apontam para 
a materialidade delitiva, o mesmo acervo probatório não existe quanto à autoria. 
Reinquirido pela autoridade policial, A.D.T.G. não identificou o motorista responsável 
pela emissão do documento. Além disso, informou que não possui registro das viagens 
realizadas por seus motoristas, uma vez que a maioria fazia bicos em sua empresa. 
Segundo o Procurador oficiante, não há provas de que A.D.T.G. tenha falsificado a 
Certificação de Verificação de Veículo, forjando informações sobre dados referentes a 
espaço cheio e espaço total do tanque de combustível. Dos elementos de prova até então 
produzidos nos autos não foi possível identificar, com a certeza necessária para a oferta 
de denúncia, o real responsável pela contrafação do certificado. De fato, não restou 
evidenciado que A.D.T.G. teria utilizado documento falso, sabendo da falsidade, com o 
intuito de obter vantagem em detrimento do INMETRO. Ausência de indicativos seguros 
da ciência e voluntariedade da falsificação na conduta do agente. Inexistência de outras 
linhas investigatórias potencialmente idôneas. Esgotamento das diligências 
razoavelmente exigíveis. 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). 
 
145. Processo: JF/PE-0817647-

61.2019.4.05.8300-INQ 
Voto: 1129/2020 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes descritos nos arts. 

140 c/c art. 141, II, e 147, todos do CP. Notícia de ocorrência de crimes contra a honra 
e de ameaça contra o Reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por usuário 
da rede social Facebook identificado como S.V.. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Segundo a Procuradora oficiante, os fatos narrados teriam ocorrido em maio 
de 2019 e eventual ação penal dependeria de representação, no caso, condição de 
procedibilidade. Ocorre que, até a presente data, não foi apresentada dita representação, 
sendo forçoso reconhecer a decadência. 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). 

 
146. Processo: JF/PE-0820816-

56.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1080/2020 Origem: GABPR13-AWSC - 
ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, 

§ 3°). Suposta irregularidade no recebimento do benefício de pensão por morte de 
militar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o 
benefício foi cessado em outubro de 2010. Informações de que a beneficiária investigada 
nasceu em 25/07/1949, possuindo mais de 70 (setenta) anos de idade. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal. Pena máxima cominada em abstrato para o delito de 06 (seis) 
anos e 08 (oito) meses de reclusão. Incidência 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). 

 
147. Processo: JF-RJ-5007534-

71.2019.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 903/2020 Origem: GABPR50-FJAO - 
FERNANDO JOSE AGUIAR 
DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falso testemunho, nos autos de ação 

trabalhista (CP, art. 342). Segundo consta nos autos, os depoimentos de duas 
testemunhas foram divergentes em relação ao horário de saída habitual do reclamante. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O contexto fático não permite crer 
que as testemunhas dolosamente fizeram afirmação falsa com fins de prejudicar ou 
beneficiar o trabalhador. Um dos depoimentos foi desconsiderado pelo Juízo 
Trabalhista, que deixou de aplicar multa à referida testemunha por ausência de 
elementos suficientes de que tenha faltado com a verdade propositadamente. Ausência 
de dolo. Falta de indícios de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. 
Mera divergência entre depoimentos. 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). 

 
148. Processo: JFRS/SLI-5001279-

13.2017.4.04.7106-RPCR - 
Eletrônico  

Voto: 1252/2020 Origem: GABPRM2-RSG - 
RODRIGO SALES GRAEFF 

 
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Voto-Vencedor. Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência do crime de 

descaminho. CP, art. 334. Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, sem a 
necessária documentação comprobatória de sua regular importação. Tributos iludidos no 
montante de R$ 1.088,39. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito com base no 
princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal. Por ocasião da 758ª Sessão 
Ordinária, realizada em 16/12/2019, a 2ª CCR, por maioria, deliberou pela não 
homologação do arquivamento, tendo em vista a existência de uma reiteração da conduta 
nos últimos 5 (cinco) anos, com tributos iludidos no valor de R$ 388,80. Pedido de 
reconsideração formulado pela Procuradora da República designada, aduzindo ter havido 
erro material determinante na decisão impugnada. Conhecimento do pedido. Acolhimento 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 64 
 

 
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. 

 

da pretensão por fundamento diverso. Premissas estabelecidas por esta Relatora no exame 
da matéria: I) O STF fixou orientação por ocasião do julgamento do HC nº 84.412 (Rel. 
Ministro Celso de Mello) no sentido de que: (i) a insignificância baseia-se nos postulados 
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal; (ii) a insignificância exclui 
a tipicidade material; e (iii) para o reconhecimento da insignificância devem ser 
observados certos vetores, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta, (b) nenhuma 
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada; II) 'Incide o princípio 
da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito 
tributário verificado não ultrapassar o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a teor do 
disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 
nºs 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda' (Tese do Tema Repetitivo 157 ' STJ); III) 
reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva no crime de descaminho revelam, em 
princípio, maior ofensividade da conduta e maior reprovabilidade do comportamento, 
indicando não ser, a rigor, hipótese de aplicação do postulado da insignificância; IV) 'a 
reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal 
da conduta, à luz dos elementos do caso concreto'. Na hipótese dos autos, ainda que se 
considere o registro apontado (datado de 10/10/2014) para fins de reiteração delitiva, já 
que o fato aqui investigado ocorreu em 06/05/2016, constatou-se a existência desse 
registro apenas, com tributos iludidos no valor de R$ 388,80 (PAF nº 11075.721637/2014-
90), autorizando, em caráter excepcional, o reconhecimento da insignificância da conduta. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto proferido pela Dra. Mônica Nicida Garcia. Restou 
vencido o relator, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação a 
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
149. Processo: JF-SCA-5001288-

94.2019.4.03.6115-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 946/2020 Origem: GABPRM2-LMCFC - 
LUCIO MAURO CARLONI 
FLEURY CURADO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho 

em ação trabalhista (CP, art. 342). Constatação de divergências entre os depoimentos 
da testemunha da parte reclamante e do próprio autor da ação. Infere-se que A.A.F.C 
teria mentido perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Carlos/SP, afirmando que 
o reclamante recebia da empresa reclamada pagamentos extrafolha em espécie, 
enquanto o autor declarou que os pagamentos eram realizados via depósitos bancários. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depoimento da testemunha em 
consonância com o conteúdo da inicial trabalhista e razões finais. As divergências de 
versões não são suficientes para justificar, por si só, a continuidade da presente 
persecução penal. Insuficiência de provas quanto à eventual má-fé ou vontade livre e 
consciente de ludibriar o juízo. Ademais, o depoimento prestado foi desconsiderado 
pelo Juízo trabalhista, estando a sentença fundada em outros elementos de prova. Não 
configuração de crime. No mesmo sentido, precedente da 2ª CCR/MPF: 
1.29.000.004257/2018-02, 733ª Sessão de Revisão, de 28/01/2019, 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). 

 
150. Processo: JF/SGO/PE-0810508-

29.2017.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 803/2020 Origem: GABPRM2-AESL - 
ANDRE ESTIMA DE 
SOUZA LEITE  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de falso testemunho (CP, art. 342, § 1º) 

atribuído a M.L.da C., E.L.de L. e L.F.A., e de corrupção de testemunhas (CP, art. 343, 
parágrafo único) atribuído a A.L.de J., a qual teria pago o valor de R$ 100,00 às 
testemunhas ouvidas na investigação objeto do IPL nº 215/2012 DPF/SGO/PE. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos que o referido IPL nº 
215/2012 fora deflagrado para apurar o crime de estelionato previdenciário praticado por 
A.L.de J., que teria supostamente recebido de forma indevida pensão por morte decorrente 
do falecimento de B.A.de C.. No entanto, verificou-se com a conclusão da apuração que B. 
aparentemente manteve união estável concomitantemente com A.L.de J.. Assim, essa 
primeira investigação foi arquivada em virtude da ausência de provas, já que não foram 
suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, pois os depoimentos das testemunhas 
ouvidas eram conflitantes. Por outro lado, dos elementos constantes dos presentes autos 
não se vislumbra certeza suficiente acerca da materialidade delitiva, uma vez que os 
investigados foram unânimes em suas versões, ao negarem o pagamento e recebimento de 
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valores com a finalidade de prestarem depoimento falso. Não há outros indícios nesse 
sentido. Segundo o Procurador oficiante, é bem possível que S.S.da R., em outra frente, 
tenha cometido denunciação caluniosa apenas para tentar prejudicar A.L.de J., que teria 
terminado o namoro com ele. Não obstante, ainda que a versão de S.S.da R. fosse a 
verdadeira e prevalecesse sobre os quatro depoimentos nos quais os investigados negam o 
crime, não seria possível ao MPF repetir aprova em juízo, em razão do seu falecimento. 
Assim sendo, não é viável concluir que A.L.de J. tenha cometido o crime tipificado no art. 
343, parágrafo único, do CP, nem que M.L.da C., E.L.de L. e L.F.A. praticaram o crime 
descrito no art. 342, § 1º, do CP. Inexistência, no caso, de outras linhas investigatórias 
potencialmente idôneas. Esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis. 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). 

 
151. Processo: JF-SOR-5007238-

02.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 786/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de denunciação 

caluniosa (CP, art. 339). Relato de que funcionários da ZF do Brasil Ltda., com base 
em informações e documentos falsos, deram causa à instauração de investigações, 
afirmando a existência de suposto conluio entre a empresa e os peritos do INSS, com 
a finalidade de impedir o afastamento de empregados incapacitados por acidentes e 
doenças trabalhistas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme 
observado pelo Procurador oficiante, o mero arquivamento das investigações, por si 
só, não importa em configuração do crime em apreço. Inexistência de provas seguras 
a indicar que os funcionários agiram com a intenção de dar causa à instauração de 
apuratórios, imputando a outrem a prática de crime de que o sabia inocente. 
Denunciação caluniosa não evidenciada. 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). 

 
152. Processo: SPF/BA-00158/2016-INQ Voto: 741/2020 Origem: GABPRM001-

GDFO - GABRIEL DALLA 
FAVERA DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de ocorrência dos crimes descritos nos 

arts. 20 da Lei nº 4.947/66 e art. 163 do CP. Suposta invasão de terras da União em um 
projeto de assentamento situado no município de Xique-Xique/BA, com relato de 
destruição do patrimônio público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Segundo o Procurador oficiante, observa-se, após análise detida do acervo probatório 
dos autos, que as conclusões trazidas pela autoridade policial ao longo de seu relatório 
merecem integral acolhida, pois os elementos coligidos não confirmam a hipótese delitiva 
da invasão de terras da União com intenção de ocupá-las, mas tão somente conflito agrário 
na medida em que enquanto o INCRA reivindica a posse da Fazenda Reunidas Lagoa de 
Itaparica os réus se dizem legítimos possuidores da Fazenda Sacco dos Bois, havendo 
notícia de superposição das áreas que deverá ser decidida pelo Juízo da Subseção 
Judiciária de Irecê/BA nos autos do processo de reintegração de posse nº 0000701-
60.2014.4.01.3312. De outra parte, o laudo pericial não comprovou a prática do noticiado 
dano ao patrimônio público. Apenas constatou a destruição de marcos topográficos que 
em nada prejudicaram os trabalhos, vez que a área em litígio se encontra devidamente 
georreferenciada e o processo devidamente instruído para sentença. Existência de 
processo cível que dará o desfecho acerca da posse/propriedade da área objeto da presente 
investigação. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir 
na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
153. Processo: SR/DPF/MA-00261/2015-INQ Voto: 958/2020 Origem: COJUD/PRMA - 

COORDENADORIA 
JURÍDICA E DE 
DOCUMENTAÇÃO DA 
PR/MA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 168 

e 171, § 3º, do CP, em virtude da notícia de ausência de repasse, desde junho de 2014, pela 
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Prefeitura do município de Grajaú/MA, dos valores decorrentes do Convênio de 
Consignação celebrado com a Caixa Econômica Federal. O ente municipal vinha 
descontando nos contracheques dos servidores respectivos os valores das parcelas dos 
empréstimos tomados, sem efetuar, contudo, os repasses devidos. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo a Procuradora oficiante, consta do termo de declarações 
prestador por J.de S.O., ex-prefeito de Grajaú/MA, informação de que a falta de repasse 
ocorreu na gestão anterior à sua, mas que mesmo assim essa dívida foi quitada com a CEF 
através do acordo e dos comprovantes que apresentou na ocasião. Juntada aos autos de 
documentos que comprovam o quanto aduzido em sede policial. Exaurimento do objeto do 
presente apuratório. 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). 

 
154. Processo: SR/DPF/MG-00267/2019-INQ Voto: 790/2020 Origem: GABPR18-

CARSM - CARLOS 
ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda falsa, previsto 

no art. 289, § 1º, do CP. Notícia de que, no dia 06/03/2019, P.B.L. utilizou uma cédula de 
R$ 100,00 em uma casa lotérica situada no município de Santa Luzia/MG. Ao perceber a 
falsidade da nota, a atendente perguntou ao investigado se ele possuía outra nota do mesmo 
valor, tendo ele entre outra cédula, esta verdadeira. A Polícia Militar foi acionada, tendo P. 
esclarecido que não sabia da falsidade da nota e afirmado que a recebeu de sua esposa, que, 
por sua vez, a retirou em um caixa eletrônica naquele mesmo dia. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Malgrado os esforços envidados pela autoridade policial, 
não foi possível levantar indícios suficientes de autoria do delito, inexistindo, no caso, 
outras linhas investigatórias potencialmente idôneas. Esgotamento das diligências 
razoavelmente exigíveis. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Necessidade de comunicação 
do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central 
do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
155. Processo: SR/DPF/MG-01032/2019-INQ Voto: 1202/2020 Origem: GABPR15-TMFM - 

THIAGO MENICUCCI 
FRANKLIN DE MIRANDA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime do art. 334, §1º, III, do CP. Representação 

fiscal para fins penais narrando a apreensão de 205 relógios de pulso em estabelecimento 
situado em shopping popular em Belo Horizonte/MG, supostamente de procedência 
estrangeira, sem a comprovação de sua regular importação. Valor da mercadoria apreendida 
apurado em R$ 153.750,00, resultando em elisão fiscal estimada em R$ 98.400,00. 
Declaração do comerciante contraditando a avaliação do fisco, sustentando que adquire 
relógios estragados em São Paulo pelo preço de R$ 1,00 a R$ 1,50 e realiza o conserto para 
posterior revenda. Alegação do investigado de que a apreensão das mercadorias gerou um 
prejuízo de até R$ 3.000,00. Impossibilidade de efetivação de perícia direta, ante a 
informação de que a Receita Federal destruiu as mercadorias (fl. 13-v). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar das suspeitas que recaem sobre a 
procedência dos produtos usualmente comercializados nos shoppings populares, no caso, a 
destruição antecipada dos relógios apreendidos inviabilizou a realização do exame de corpo 
de delito direto pela Polícia Judiciária. Conforme destacado pelo Procurador oficiante, o 
laudo merceológico indireto não supre a ausência do exame de corpo de delito direto ante 
discrepância entre os valores informados pelo investigado e pela Receita Federal. 
Remanescendo dúvida razoável sobre o valor real dos relógios apreendidos, não há como 
aferir a 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). 

 
156. Processo: SR/DPF/MG-01823/2017-INQ Voto: 755/2020 Origem: GABPR14-RLP - 

RODRIGO LEITE PRADO  
Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 337-A 

do CP por parte dos representantes legais da empresa A.& C. P. de S. LTDA-ME, sediada 
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em Belo Horizonte, que, de acordo com a RFFP, nas competências de 08/2011 a 12/2012, 
teriam realizado declarações incorretas em GFIP, gerando a supressão de contribuições 
patronais no montante de R$ 321.381,14. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Segundo a Procuradora oficiante, mesmo sendo optante do Simples Nacional e estando 
devidamente inserida em seus requisitos, a empresa deveria ter indicado em GFIP, nas 
competências de 08/2011 a 12/2012, que não era optante do sistema para possibilitar o 
cálculo da contribuição previdenciária patronal por ela devida. Esta situação acabou por 
induzir o contribuinte a erro. Isso porque o caráter incorreto da informação a ser inserida 
torna o preenchimento da GFIP inteiramente anti-intuitivo, o que poderia gerar inclusive 
dúvidas no contribuinte e mesmo no profissional de contabilidade acerca de sua própria 
compreensão sobre o conteúdo da Instrução Normativa nº 925. Por tal razão, afigura-se 
plenamente verossímil a afirmação da contadora e de seu marido no sentido de que o 
preenchimento incorreto se deu por mero erro do escritório de contabilidade, dada a 
inexperiência com casos específico como o da empresa investigada. Além de todas as 
pessoas ouvidas terem afirmado que A.A.de A., administrador de fato da empresa 
investigada, não orientou os contadores a preencherem as GFIPs incorretamente, não há 
indício nenhum de que o escritório de contabilidade tenha recebido qualquer valor ou 
vantagem para prestar declarações incorretas perante o fisco. Mera irregularidade em 
âmbito tributário, passível de execução fiscal. Ausência de indícios de dolo. Falta de justa 
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
157. Processo: SR/DPF/PI-00169/2018-INQ-EL Voto: 746/2020 Origem: GABPRE/PRPI - 

LEONARDO CARVALHO 
CAVALCANTE DE 
OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia-crime formulada por J.B. da S., residente 

em Altos/PI, relatando que um candidato, à época não identificado, lançou em prestação 
de contas de campanha eleitoral doação que afirmara não ter feito. De acordo com a 
noticiante, referida doação lançada na prestação de contas ocasionou o cancelamento do 
seu benefício do Bolsa Família, fato que configuraria, em tese, o crime previsto no art. 350 
do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo 
conclusão do apuratório, após realização de diligências necessárias ao esclarecimento dos 
fatos, não se vislumbrou enquadramento penal para a conduta do então candidato M.P.F., 
pois a noticiante confirmou ter prestado serviços para ele nas eleições de 2012 e que a 
doação eleitoral em questão ocorreu em valores estimados e não em espécie. Materialidade 
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para dar prosseguimento à persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
158. Processo: 1.00.000.003745/2020-27 - Eletrônico  Voto: 1179/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Ação Penal promovida pelo Ministério Público Federal em face do investigado B.A.Z. pela 

prática do crime descrito no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90. Nos anos de 2004 e 2005, a 
empresa D.C. LTDA não teria recolhido ao Tesouro Nacional e declarado ao fisco os valores 
concernentes às bases de cálculo e aos impostos e contribuições a que estava obrigada. A partir 
do conjunto de provas reunidas durante a instrução, o réu foi condenado à pena de 6 (seis) anos 
de reclusão pelo delito de sonegação fiscal, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 
multa de 100 (cem) dias-multa. Manifestação do MPF pelo arquivamento do apuratório em 
relação ao sócio R.B.F. por não ter, à época dos fatos, função gerencial ou qualquer participação 
efetiva na regência das atividades empresariais. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Ceará por entender cabível, na hipótese, a oitiva do referido sócio e de 
outras eventuais testemunhas acerca do papel efetivamente exercido nos quadros da pessoa 
jurídica. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Como 
bem ressaltado pelo Procurador oficiante, não obstante R.B.F. integrasse o quadro societário 
da empresa D.C. LTDA, à época dos fatos, este, nos termos do depoimento prestado perante a 
Polícia Federal, foi categórico ao afirmar que continuou recebendo ordens do último gestor da 
referida empresa durante o tempo em que lá permaneceu. Restou comprovado que o réu 
condenado B.A.Z. solicitou que R.B.F. ingressasse no quadro de societário somente porque 
aquele havia caído na malha fina, ou seja, B. permaneceu sendo, de fato, o único administrador 
do negócio. A determinação da autoria delitiva foi alcançada durante a instrução criminal, de 
modo que se faz descabida, por carência de lastro probatório, a imputação do fato ao 
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investigado R.B.F.. Cumpre ressaltar, segundo consta do referido depoimento, que R. aceitou, 
com ingenuidade, esse ônus a fim de colaborar com o administrador da empresa, o qual ocupa 
uma posição hierarquicamente superior, não sendo plausível que uma pessoa sem posses seja 
proprietária de um negócio de maiores dimensões. Sob a ótica da teoria do domínio do fato, o 
verdadeiro autor é o indivíduo que detém o mando acerca do controle da ação, da vontade de 
terceiros ou da conduta criminosa finalística, resolvendo, ainda, sobre a sua prática. Nesse 
contexto, o delito de sonegação fiscal somente pode ser imputado a B.A.Z., pois ele que possuía 
o real poder de comando da empresa. O intuito de R. sempre foi o mesmo: auxiliar o seu patrão. 
A conduta dolosa exige uma vontade livre e consciente, fato que não se constata quanto ao 
investigado R., que figurava tão somente como um empregado que recebia uma salário em 
torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Desse modo, sendo os crimes contra a ordem 
tributária dolosos, não se pode admitir a responsabilidade penal fundada em culpa presumida. 
Na linha de precedentes do STF, o simples ingresso formal de alguém em determinada 
sociedade civil ou mercantil que nesta não exerça função gerencial e nem tenha participação 
efetiva na regência das atividades empresarias não basta, só por si, especialmente quando 
ostente a condição de quotista minoritário, para fundamentar qualquer juízo de culpabilidade 
penal (HC nº 73.590, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/12/1996). 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). 

 
159. Processo: 1.02.003.000029/2019-50 - Eletrônico  Voto: 932/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da PRE/RJ para apurar fatos 

comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE/RJ) por meio de Relatório de Inteligência 
Financeira (RIF) envolvendo o Deputado Estadual W.C.da S., eleito em 2018. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo a Procuradora Regional Eleitoral 
oficiante, a partir da leitura do referido documento, não se vislumbram indícios da prática de 
crime eleitoral, tampouco a necessidade de realizar diligências para verificar a procedência das 
informações. A comunicação do COAF relata basicamente operações bancárias atípicas na 
conta de campanha de D.A.P., candidato ao cargo de Senador da República por Minas Gerais 
no pleito de 2018, as quais teriam relação indireta com a empresa Facebook, mesma 
fornecedora de serviços do ora investigado. Contudo, em virtude da precariedade do material e 
da parca indicação da metodologia quanto ao seu resultado (cruzamento de dados), forçoso 
reconhecer, no caso, a absoluta ausência de elementos de conexão entre as potenciais 
irregularidades descritas no RIF e a campanha do Deputado Estadual, especialmente no que se 
refere aos gastos realizados e às doações de terceiros. Carência de suporte fático-probatório 
para o prosseguimento das apurações. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
160. Processo: 1.11.001.000001/2020-67 - Eletrônico  Voto: 204/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades na obtenção de benefício de 

amparo à pessoa portadora de deficiência. Ao verificar a irregularidade na concessão do 
benefício em questão, a Agência de Previdência Social APS de Palmeira dos Índios/AL 
convocou o beneficiário para a realização de perícia médica que, por fim, indicou o seu não 
enquadramento no art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93. Após o trâmite regular do procedimento 
administrativo, constatou-se o recebimento indevido do benefício de 24/04/2008 até 
31/08/2009, no montante de R$ 7.087,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Prejuízo inferior ao piso mínimo para o ajuizamento de ações de ressarcimento à União 
(R$ 10.000,00), nos termos do art. 2º da Portaria nº 377/2011/AGU, o que denota a irrelevância 
da conduta nos âmbitos cível e administrativo, e justifica o não prosseguimento da investigação 
na seara penal. Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: DPF/AM-00615/2016-INQ, 751ª Sessão 
de Revisão, de 07/10/2019; Procedimento MPF nº 1.24.000.000647/2019-62, 749ª Sessão de 
Revisão, de 09/09/2019, unânimes. Ademais, considerando que o último depósito ocorreu em 
setembro/2009 e a insuficiência de elementos relacionados à autoria delitiva, incide ao caso a 
Orientação nº 26/2016 deste Colegiado, que assim dispõe: A antiguidade do fato investigado, 
o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha 
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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). 

 
161. Processo: 1.14.000.000336/2020-83 - Eletrônico  Voto: 1008/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de desobediência (CP, art. 

330). Relato de descumprimento, pelo Secretário de Saúde do Estado da Bahia, de notificação 
judicial expedida em ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme se infere das certidões de devolução dos mandados juntados aos autos, as 
notificações judiciais foram recebidas por terceiro. Para a configuração do crime de 
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, 
sendo indispensável que a ordem atenda aos seguintes requisitos: 1) intimação pessoal 
transmitida diretamente a quem tem o dever legal de cumprir a ordem; 2) não fazer previsão de 
sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa e 3) advertir o destinatário da ordem 
que o eventual não cumprimento caracteriza crime. No caso, verifica-se a ausência de prova da 
intimação pessoal do destinatário da ordem ou de seu conhecimento por outro meio apto a 
demonstrar a ciência inequívoca do conteúdo da determinação judicial. Ausência de elementos 
suficientes aptos a demonstrar a vontade firme e consciente de desobedecer a ordem judicial. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
162. Processo: 1.14.003.000023/2020-03 - Eletrônico  Voto: 949/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da ANATEL comunicando que a empresa 

C.A.S/A, o consórcio O.L. e a pessoa física V.L. teriam realizado atividade clandestina de 
telecomunicação prevista no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Conforme descrito nos relatórios de 
fiscalização, os agentes da ANATEL apreenderam, entre os dias 12 e 13/08/2019, 
equipamentos de repetição de sinais do Serviço Móvel Pessoal (SMP), localizados em 
propriedades da C.A. S/A, no município de Luiz Eduardo, do consórcio O.L. e de V.L., no 
município de São Desidério, os quais operavam na faixa de 850 MHz, não homologado pela 
ANATEL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O uso de equipamentos que 
repetem os sinais das prestadoras do SMP, comumente chamados de reforçadores ou 
repetidores, só podem ser instalados por profissionais das próprias operadoras, sendo necessário 
o acompanhamento e o monitoramento permanente para averiguação da qualidade das estações. 
O aludido equipamento se constitui como um serviço de valor adicionado, haja vista não emitir 
sinal próprio de telecomunicação, mas tão somente amplificar o sinal obtido da torre de 
transmissão mais próxima, razão pela qual, em face do princípio da reserva legal, a conduta ora 
relatada não configura o crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Fato que configura mera 
infração administrativa. Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: Procedimentos MPF nº 
1.14.003.000030/2019-63 e 1.14.003.000028/2019-94, 736ª Sessão Ordinária, de 11/03/2019. 
Atipicidade da conduta. 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). 

 
163. Processo: 1.14.009.000186/2019-94 - Eletrônico  Voto: 930/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual o noticiante relata que J.S.G. seria beneficiário de aposentadoria na condição 
de segurado especial, mas, em aparente contradição, também possuiria considerável 
patrimônio, declarado à Justiça Eleitoral. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Instado, o INSS encaminhou cópia integral do processo de concessão do 
benefício (NB 41/122.451.565-7). Verifica-se que a concessão de aposentadoria por idade, 
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depende, em suma, do atingimento da idade mínima (Lei nº 8.213/91, art. 48), comprovação de 
período de carência (art. 25, II) e realização de trabalho em regime de economia familiar (art. 
11, VII e § 1º, na redação vigente em 2001). Visto o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral 
pelo noticiado, extrai-se possível incompatibilidade com a ideia de que houvesse de fato 
laborado em regime de economia familiar. Importa sopesar, de outra parte, que o benefício foi 
a ele concedido em 05/12/2001 (há pouco mais de 18 anos). Segundo o Procurador oficiante, 
ressai de todo inviável aferir-se, a esta altura, se, naquela época, o investigado reunia, 
efetivamente, condições para obtenção do benefício especial, seja em razão da pouca memória 
de testemunhas sobre os fatos ante o tempo decorrido, seja pela natural dificuldade de se 
levantarem documentos, sendo certo não haver, no processo concessório enviado pelo INSS, 
sinais de qualquer irregularidade. Face o longo decurso de tempo, aliás, não se descarta, no 
caso, a possibilidade de que tal patrimônio aparentemente incompatível provenha de ganhos 
sobrevindos após 2001 (por exemplo, valorização imobiliária, participação em sociedades, 
realização de atividades produtivas diversas da agrária etc), circunstância inapta a elidir a 
pertinência da anterior aposentadoria. De todo modo, não se vislumbram aqui indícios 
veementes do suposto ilícito a tanto não se prestando o cotejo de patrimônio declarado em 2016 
com fatos anteriores a 2001 que ensejaram o deferimento de benefício e menos ainda se 
conforma linha investigatória útil a recomendar a abertura de inquérito a respeito do fato. 
Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Recurso do noticiante. Acertado encerramento do feito. Na 
linha do quanto esposado na promoção que ultimou o procedimento, a tão só propriedade de 
bens não denota postura fraudulenta ante a autarquia previdenciária para obtenção de benefício 
na condição especial de rurícola. Vale dizer, a propriedade da terra não é por si apta a desnaturar 
a situação jurídica de segurado especial, cujos requisitos estão descritos em lei (Lei nº 8.213/91, 
art. 11, VII e § 1º, observada a redação vigente em 2001). Ausência de indícios de materialidade 
delitiva. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
164. Processo: 1.15.002.000653/2019-17 - Eletrônico  Voto: 959/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada pelo INSS para apuração de 

possível irregularidade na concessão de benefício assistencial ao idoso. Conforme apurado, 
para comprovar o preenchimento de requisito legal exigido, a segurada M.A.da S. teria 
apresentado composição do grupo familiar informando viver sozinha. Feita a diligência, 
constatou-se que o grupo familiar da investigada era composto pela titular, cônjuge e dois 
filhos. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvida por meio 
de videoconferência, a investigada afirmou que, por ocasião do requerimento do benefício, 
estava morando em um sítio e que estava separada do marido, vivendo na casa do pai, onde 
permaneceu por dez anos. Apesar de nunca ter se separado no papel, estava separada de fato. 
Somente voltou para casa do ex-marido para cuidar dele em razão de um AVC. Tal o contexto, 
segundo a Procuradora oficiante, não se vislumbram elementos suficientes para deflagração de 
ação penal. Ainda que a autarquia previdenciária tenha constatado que a investigada residia 
com o ex-marido, no momento do requerimento do benefício encontrava-se separada e somente 
voltou para casa com o intuito de cuidar do ex-marido que sofrera um AVC. Caso que envolve 
pessoa idosa e de pouca instrução. Verossimilhança da versão apresentada. Ausência de 
indícios de dolo. Elemento subjetivo do tipo 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). 

 
165. Processo: 1.18.000.002613/2018-29 - Eletrônico  Voto: 931/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado no âmbito da PRE/GO a fim de apurar suposta 

prática de captação ilícita de sufrágio e/ou abuso de poder econômico por parte de A.A.de B. e 
M.M.H., respectivamente, Vereador de Niquelândia/GO e candidata a Deputada Federal 
(eleita), no pleito de 2018. Relato de que o referido Vereador teria oferecido dinheiro para dois 
eleitores votarem em prol da candidata referenciada, o que, em tese, violaria o disposto no art. 
299 do Código Eleitoral c/c o art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Segundo o Procurador Regional Eleitoral oficiante, verificou-se 
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contradição entre as declarações dos três supostos autores presos em flagrante delito quanto à 
real destinação do numerário, remanescendo apenas indícios de que tenha sido utilizado para 
oferecer vantagem ao eleitor em troca de voto. Não se mostrou possível, a esta altura, atribuir 
alguma relação com a candidata eleita a Deputada Federal M.M.H.. Consentimento, anuência, 
conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na eventual prática do ilícito 
eleitoral devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático (Recurso contra Expedição de 
Diploma nº 755, TSE, Ministro Arnaldo Versiani Leite Soares, Dje 28/09/2010). Hipótese em 
que se mostra temerário, no atual estágio dos fatos, afirmar a anuência da candidata eleita com 
a conduta investigada, até mesmo por não haver outro elementos que comprove ligação 
familiar, econômica ou política com os envolvidos. Materialidade delitiva não evidenciada. 
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). 

 
166. Processo: 1.19.000.002547/2019-31 - Eletrônico  Voto: 1151/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos 

do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na qual a noticiante S.L.da S. 
relata suposta ocorrência de irregularidade no recebimento de seu benefício previdenciário. Diz 
que uma advogada inscrita na OAB/MA teria recebido plenos poderes de sua mãe e curadora, 
sacando valores relativos ao seu benefício. Aponta, também, o envolvimento de funcionários 
do INSS e de um banco privado na mencionada irregularidade, pois mesmo após constatar que 
o seu benefício já estaria na conta, ao chegar na agência bancária na cidade de Santa Inês/MA, 
recebia a informação de que não havia dinheiro algum na conta. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa vaga e genérica, desacompanhada de elementos de 
informação capazes de evidenciar e corroborar o teor das alegações da noticiante ou permitir a 
adoção de uma linha investigativa potencialmente idônea. Ausência de indícios concretos de 
lesão a bens, serviços ou interesse da União, de ilícito hábil a ser apurado ou ainda de fato que 
legitime a atuação do Ministério Público 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). 

 
167. Processo: 1.21.000.001205/2019-45 - Eletrônico  Voto: 820/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de contrabando de cigarros (CP, 

art. 334-A). Relato de que, no dia 18/07/2017, em Rochedo/MS, policiais militares deram 
ordem deparada a um veículo VW/Gol, entretanto, o condutor empreendeu fuga. Após 
percorrer algumas quadras, a polícia logrou êxito em alcançar o veículo, ocasião em que o 
motorista abandonou o veículo, restando apenas uma pessoa no banco do passageiro 
identificada como E. dos A.. Durante a abordagem foram encontrados 5.000 maços de cigarros 
estrangeiro, mercadoria proibida no território nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Durante interrogatório policial, o investigado (E.) afirmou que estava apenas uma 
carona com o motorista do veículo abordado, cujo nome seria Ev. até Rio Verde/MS. Segundo 
E. ele conheceu Ev. por meio de indicação de seu irmão, A.dos A., e não sabe mais detalhes 
sobre tal pessoa. Com intuito de se propor um Acordo de Não Persecução Penal, o investigado 
E. foi intimado a comparecer à PR/MS. Contudo, nessa ocasião, reafirmou não ter participado 
do evento delitivo e esclareceu algumas situações que, pelo contexto, passaram a indicar a 
ausência de dolo. A.dos A., irmão de E., compareceu para depoimento e aduziu que seu irmão 
apenas pegou uma carona com o condutor do veículo e proprietário da carga de cigarros, 
chamado Ev., que seguia para Coxim/MS e E. queria ir para Rio Verde/MS, mas estava sem 
dinheiro. Ao que se tem, conforme ressaltou o Procurador oficiante, a situação financeira de E. 
não é abastada, o que justificaria recorrer a uma carona. De fato, o município de Rio Verde/MS 
é caminho para Coxim/MS e a estrada onde E. foi abordado é um dos caminhos possíveis para 
as referidas cidades. E. não empreendeu fuga no momento da abordagem, não possui 
antecedentes criminais análogos aos fatos aqui apurados ou qualquer relação aparente com a 
proprietária do veículo utilizado para o transporte. No caso, portanto, não se vislumbram 
indícios de que o investigado E. teria auxiliado o condutor do veículo com dolo de transportar 
mercadorias proibidas. Ao que tudo indica, E. estava no lugar errado, na hora errada. 
Instauração de inquérito policial requisitada com o intuito de identificar o verdadeiro 
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proprietário da carga, apontado como sendo Ev.. 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). 

 
168. Processo: 1.21.000.001996/2019-11 - Eletrônico  Voto: 721/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de procedimento em trâmite perante o Ministério 

Público Estadual, visando à apuração de possível sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90) 
em desfavor da União. Noticiante relata a existência de suposto esquema envolvendo contador 
de empresa privada e servidores do órgão fazendário estadual, objetivando a redução indevida 
do pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS. O Procurador 
oficiante promoveu o arquivamento por ausência de elementos probatórios mínimos que 
evidenciassem a participação de servidor público federal ou repercussão sobre tributos federais, 
vez que a empresa não é optante do Simples Nacional. Encaminhamento de cópia dos autos à 
Receita Federal para a devida fiscalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Possível sonegação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, de 
competência estadual. Inexistência de informação de elisão de impostos federais cuja 
tipificação depende de prévia constituição definitiva do crédito tributário. Falta de justa causa, 
no momento, para 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). 

 
169. Processo: 1.22.000.004595/2018-97 - Eletrônico  Voto: 879/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado no âmbito da PRE/MG a fim de apurar suposta 

prática de crime eleitoral por parte de autoridades com prerrogativa de foro, no 1º turno das 
eleições de 2018. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais apontou os seguintes Registros 
de Eventos de Defesa Social (REDS): a) em 07/10/2018 foi lavrado boletim de ocorrência, no 
qual se relata que, no dia 03/10/2018, o Prefeito de Turvolândia teria promovido reunião para 
realização de boca de urna no dia das eleições: b) em 07/10/2018 foi lavrado outro boletim de 
ocorrência pelo fato de o Prefeito de Areado ter sido flagrado distribuindo santinhos em frente 
a um local de votação. Na mesma data, foi lavrado um terceiro boletim de ocorrência do qual 
consta ameaça feita pelo Prefeito de Areado contra o eleitor D.H.de C.R., em virtude de a vítima 
ter noticiado a boca de urna realizada por ele. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Segundo o Procurador Regional Eleitoral oficiante, as informações juntadas aos autos 
não trazem elementos que possam justificar o uso de ações eleitorais típicas. No entanto, os 
fatos descritos pela Polícia Militar podem configurar, em tese, os delitos previstos nos arts. 39, 
§ 5º, da Lei nº 9.504/97 e 147 do CP. Devem, assim, ser averiguados no âmbito criminal. 
Instauração de notícias de fato para apuração dos referidos ilícitos. Exaurimento do objeto do 
presente 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). 

 
170. Processo: 1.22.002.000303/2019-16 - Eletrônico  Voto: 690/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falsidade material de documento particular (CP, 

art. 298). Apresentação de laudos técnicos possivelmente rasurados em processo judicial que 
visava à concessão de benefício de aposentadoria especial. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos por considerar que as rasuras contidas nos documentos infirmados 
decorreram de meros defeitos na impressão, destituídas de potencialidade lesiva. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, não é possível inferir que as máculas 
identificadas tenham sido intencionalmente provocadas para ocultar informações contidas nos 
referidos laudos. Além disso, os documentos são passíveis de averiguação. Falta de justa causa 
para o prosseguimento da persecução penal, ante a ausência de materialidade delitiva. 
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). 
 
171. Processo: 1.23.000.000731/2019-13 - Eletrônico  Voto: 974/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação ofertada perante a 

Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante, na condição de Presidente do I.P.C.P. 
relatou haver, na cidade de Marituba/PA, rádio devidamente autorizada, denominada Rádio 
Umari FM, de caráter comunitário, vinculada ao referido instituto, mas que estaria sob o 
comando de pessoas não autorizadas. Disse que, em julho de 2017, ao tentar assumir a referida 
rádio, deparou-se com duas pessoas que impediram sua entrada no local e que, até hoje, 
permanecem à frente da emissora, em parceria com um terceiro. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Instada a respeito dos fatos, a ANATEL informou que foi realizada 
fiscalização na rádio citada no dia 27/12/2019. Na ocasião, os fiscais foram recebidos por 
J.R.O.da C., que se declarou diretor presidente do Instituto mencionado na representação, e, 
após as verificações de praxe, o I.P.C.P. foi autuado em virtude da constatação dos seguintes 
pontos: potência de operação fora da tolerância, localização da estação em endereço diverso do 
autorizado; indisponibilidade do relatório de conformidade referente à limitação da exposição 
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Irregularidades, contudo, que dizem 
respeito a questões meramente técnicas (ilícitos de cunho administrativo já sancionados por 
meio do auto de infração lavrado pela autoridade competente) e, sobretudo, tendo em vista a 
confirmação de quem estava na condução do serviço de radiodifusão era um representante do 
próprio I.P.C.P., por meio de seu diretor-presidente. Constatação de que a rádio investigada não 
é clandestina, havendo decreto legislativo concedendo autorização para execução do serviço de 
radiodifusão ao Instituto. Ausência de indícios da prática de delito previsto no art. 183 da Lei 
nº 9.472/97 ou no art. 70 da Lei nº 4.117/62. Fato que não atrai a tutela penal, devendo ser 
dirimido no âmbito cível e administrativo, onde já estão sendo discutidos. Materialidade 
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
172. Processo: 1.24.000.001108/2019-41 - Eletrônico  Voto: 1076/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão, noticiando a prática, em tese, do crime de estelionato previdenciário 
(art. 171, §3º, do CP), consistente no exercício de atividade remunerada concomitante com o 
recebimento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, além do suposto ajuizamento de 
ação trabalhista com base em informações falsas. Oficiado para complementar a representação, 
o noticiante quedou-se inerte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O INSS 
informou que o investigado recebeu dois auxílios-doença e uma aposentadoria por invalidez 
(cessação em 09/07/2019). Em acréscimo, comunicou que houve abertura de processo 
administrativo nos benefícios para verificação de retorno voluntário ao trabalho, porém isso 
não caracteriza fraude. A empresa de turismo em que J.M.S. supostamente teria laborado 
enquanto gozava de benefício previdenciário negou vínculo com o investigado. Ausência de 
elementos que indiquem o emprego de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento para a 
obtenção dos benefícios. O simples retorno do agente ao exercício de atividade remunerada não 
é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de estelionato majorado. Precedentes deste 
Colegiado: 1.29.000.000626/2019-61, 736ª Sessão de Revisão, de 11/03/2019, unânime; 
1.15.000.004096/2018-34, 736ª Sessão de Revisão, de 11/03/2019. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
173. Processo: 1.25.000.000746/2020-41 - Eletrônico  Voto: 1088/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão. A 

manifestante solicita apuração dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, supostamente 
ocorridos no Juizado Especial de Curitiba/PR e praticados por juízes e desembargadores. O 
Procurador oficiante, diante da ausência de verossimilhança e de indícios mínimos para 
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apuração dos fatos, indeferiu a instauração de procedimento e determinou o arquivamento da 
representação, com esteio na Orientação Conjunta nº 2/2015. Ao ser notificada, a representante 
recorreu do arquivamento, alegando que todos os processos possuem provas e laudos médicos, 
inclusive na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Reiterou ter sofrido psicotortura e extorsão por 
parte de desembargadores, solicitando audiência com o Procurador da República. Manutenção 
do arquivamento pelo Membro oficiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Fatos relatados de forma vaga e incoerente, desacompanhados de elementos de informação 
capazes de possibilitar uma investigação idônea. Juntada de documentos que não evidenciam 
prática delitiva. Irresignação que não traz outros elementos ou documentos além daqueles 
apresentados anteriormente. Alegações destituídas de lastro probatório. Documentos 
demonstrando que o Ministério Público do Estado do Paraná também indeferiu a instauração 
de procedimento investigatório por representação semelhante formulada pela noticiante 
também naquela esfera. 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). 

 
174. Processo: 1.25.000.002947/2019-49 - Eletrônico  Voto: 719/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Administrativo. Acompanhamento de parcelamento de débito fiscal ocorrido 

durante a investigação policial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo 
o Procurador da República oficiante o débito tributário não mais se encontra parcelado, razão 
pela qual foi requerido o desarquivamento do inquérito policial correlato. Perda do objeto do 
presente procedimento. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
175. Processo: 1.25.000.005883/2018-57 - Eletrônico  Voto: 1181/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da PR/PR no interesse da Ação 

Penal nº 5027684-16.2017.4.04.7000 e inquérito correlato, com o fim de averiguar eventual 
descumprimento das condições dos acordos de colaboração firmados entre o MPF e os 
colaboradores A.C.G. e A.E. de S.A.. Naqueles autos de ação penal, os representados foram 
denunciados, junto com outros réus, pela prática de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 
8.137/90), tendo em vista que, na qualidade de gestores de fato da empresa E.C.de M. LTDA, 
importadora de veículos nos anos de 2002 e 2003, omitiram tributos e contribuições decorrentes 
do comércio de veículos importados nesses exercícios, ao não apresentarem as respectivas 
Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Segundo a Procuradora oficiante, verificou-se que os colaboradores A.C.G. e A.E. 
de S.A., de fato, descumpriram cláusulas do acordo de delação premiada que celebraram com 
o MPF em 02/12/2004. Isso porque teriam negado qualquer participação na empresa E.P. 
LTDA, bem como a autoria ou participação nos crimes tributários perpetrados no âmbito 
daquela empresa. No entanto, dos elementos colhidos tanto na fase inquisitória quanto durante 
a instrução probatória, constataram-se diversos pontos de divergência entre os depoimentos 
prestados pelos corréus colaboradores e o contexto fático estampado nos autos, até mesmo na 
sentença. Circunstâncias que recomendaram a rescisão dos Termos de Colaboração Premiada 
firmados. Requerimento protocolado ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da 
Representação Criminal nº 5046011-72.2018.4.04.7000. Autos conclusos para decisão do Juízo 
Federal. Esgotamento do objeto do presente expediente. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
176. Processo: 1.25.006.000550/2017-09 Voto: 968/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MARINGA-PR  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Civil instaurado para verificar a possibilidade de repatriação de automóvel com placas 

argentinas, apreendido em território nacional, em razão da sua utilização no cometimento do 
crime do art. 334-A, §1º, I, do CP, objeto de ação penal na Subseção Judiciária de Maringá/PR. 
Acionada pela Secretaria de Cooperação Internacional do MPF, a Coordenação Geral de 
Recuperação de Ativos informou que as autoridades argentinas, apesar de diversas vezes 
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contactadas, não se manifestaram sobre o caso. Nesse contexto, a Procuradora da República 
oficiante, após informar o ajuizamento de pedido de alienação judiciária do veículo, promoveu 
o arquivamento destes autos, com base no exaurimento das providências cabíveis. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Frustradas as tentativas extrajudiciais de efetivar a 
restituição do veículo apreendido ao país de origem e estando em trâmite ação de alienação 
judiciária do bem, é de se reconhecer o esgotamento do objeto do presente procedimento. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
177. Processo: 1.26.000.000137/2020-54 - Eletrônico  Voto: 933/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da Vara Única do Trabalho de Santo 

Antão/PE, comunicando possível ocorrência de crime de estelionato majorado, constatada em 
sentença proferida nos autos de ação trabalhista que tramitou perante aquele Juízo. CP, art. 171, 
§ 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo a Procuradora oficiante, a 
magistrada que prolatou a sentença considerou que os fatos constantes da reclamatória seriam 
suficientes para demonstrar eventual simulação de lide. Contudo, malgrado se cuide de fato 
altamente reprovável, a ilicitude de tal conduta não enseja a aplicação de reprimenda penal. 
Consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, o estelionato judicial é penalmente atípico 
em razão do direito constitucional de acesso à Justiça. As infrações em questão se limitam à 
esfera cível e administrativa, por infringência aos deveres previstos no art. 77 do CPC. Não 
configura 'estelionato judicial' a conduta de fazer afirmações possivelmente falsas, com base 
em documentos também tidos por adulterados, em ação judicial, porque a Constituição da 
República assegura à parte o acesso ao Poder Judiciário. O processo tem natureza dialética, 
possibilitando o exercício do contraditório e a interposição dos recursos cabíveis, não se 
podendo falar, no caso, em 'indução em erro' do magistrado. Eventual ilicitude de documentos 
que embasaram o pedido judicial são crimes autônomos, que não se confundem com a 
imputação de 'estelionato judicial'. A deslealdade processual é combatida por meio do Código 
de Processo Civil, que prevê a condenação do litigante por má-fé ao pagamento de multa, e 
ainda passível de punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia (RHC nº 88.623/PB, 
6ª Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Dje 26/03/2018). Aplicação do princípio da 
proteção judiciária, assegurados o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, XXXV e LV). 
Subsidiariedade do Direito 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). 

 
178. Processo: 1.26.000.004214/2019-10 - Eletrônico  Voto: 833/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa ofertada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, dando conta de suposta fraude durante a aplicação das provas 
referentes ao concurso público para o cargo de Assistente Administrativo da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), ocorrido em 01/12/2019, no prédio do Núcleo Integrado de 
Atividades de Ensino. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo o 
Procurador oficiante, a representação que originou o presente expediente é vaga, imprecisa, 
desprovida de elementos que possam indicar uma linha investigatória, além de não mencionar 
fato ilícito concreto possivelmente cometido. De fato, não se acostou qualquer documento ou 
rol de testemunhas para corroborar o quanto noticiado na representação, nem mesmo foram 
mencionados dados concretos acerca dos eventuais envolvidos na fraude descrita. 
Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para prosseguir na persecução 
penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
179. Processo: 1.28.000.002210/2018-33 - Eletrônico  Voto: 888/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado no âmbito da PRE/RN a partir do termo de 

oitiva da jornalista C.A.de M.M., no dia 16/10/2018, em que a declarante confirmou a postagem 
em sua rede social atribuindo ao Deputado Estadual G.R. a suposta prática de ameaça para que 
votasse em seu candidato à Presidência da República. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Segundo o Procurador Regional Eleitoral oficiante, a regra descrita no art. 73, 
inc. V e suas alíneas, da Lei nº 9.504/97, é de grande amplitude, tendo por objetivo evitar e 
proibir, nas proximidades do pleito eleitoral, contratações, dispensas e nomeações em troca de 
voto ou como forma de perseguição de adversários políticos. Visa, por fim, proteger o equilíbrio 
e a igualdade de oportunidades nas eleições. No caso dos autos, restou avaliado se a conduta 
do parlamentar investigado por outros meios dificultou ou impediu o exercício funcional da 
noticiante. De início, registrou-se que a servidora noticiante exerce cargo em comissão de chefe 
de apoio administrativo da comunicação institucional, vinculada à presidência da Assembleia 
Legislativa, portanto, não é subordinada hierarquicamente ao deputado noticiado. Verificou-se 
que o parlamentar abordou a noticiante quando ela recepcionava e encaminhava um grupo de 
pessoas que esperava pelo presidente da Assembleia Legislativa. Após questioná-la a respeito 
do voto para presidente da República, passou a constrangê-la e insultá-la por revelar que não 
votaria no então candidato Bolsonaro, que seria o de preferência do presidente da AL. Apesar 
do constrangimento e dos insultos, a servidora conseguiu desempenhar suas atividades. Por 
outro lado, não há nenhum registro posterior da prática de atos do deputado visando impedir o 
exercício funcional da referida servidora, quer seja perturbando seu desempenho funcional, 
restringindo ou proibindo o acesso às dependências de seu gabinete, quer seja pressionando ou 
pedindo ao presidente da casa a exoneração ou suspensão da noticiante, dentre outras 
possibilidades. O aperfeiçoamento da conduta vedada inscrita no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 
exige que a ação praticada tenha impedido ou dificultado o exercício funcional da servidora, o 
que, de fato, não foi constatado. A uma porque se tratou de ação isolada, não suficiente a 
impactar no desemprenho contínuo e na frequência da noticiante. A duas por que não foi 
praticado ato concreto tendente ou direcionado a impedir o exercício funcional da noticiante. 
Esta, no dia do evento, apesar da conduta do parlamentar, conseguiu exercer suas atividades. 
Ato tido, contudo, como reprovável, objeto de investigação em sede de inquérito policial pela 
possível prática do crime previsto no art. 301 do Código Eleitoral. Exaurimento do objeto do 
presente 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). 

 
180. Processo: 1.29.000.000017/2020-45 - Eletrônico  Voto: 1155/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de registro de ocorrência lavrado pela Polícia Civil do Estado 

do Rio Grande do Sul e encaminhado pela Corregedoria de Polícia Federal naquele Estado, 
comunicando possível prática do crime de moeda falsa, descrito no art. 289, § 1º, do CP. De 
acordo com o aludido registro de ocorrência. L.G.B. de A. noticiou que sua funcionária 
recebera, no dia 09/11/2017, no interior de sua lancheria, situada na cidade de Porto Alegre/RS, 
uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Malgrado os esforços envidados pela autoridade policial, não foi possível levantar indícios 
suficientes de autoria do delito, inexistindo, no caso, outras linhas investigatórias 
potencialmente idôneas. Esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis. Orientação nº 
26/2016 da 2ª CCR. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o 
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém 
base de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
181. Processo: 1.29.000.000519/2020-76 - Eletrônico  Voto: 1201/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício oriundo da Procuradoria Regional do Trabalho da 

4ª Região, comunicando possível ocorrência do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Relato 
de que a segurada M. dos S.P. estaria recebendo o benefício do seguro-desemprego e 
trabalhando, concomitantemente, na empresa U.F., com sede na cidade de Porto Alegre/RS. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme pesquisa da Assessoria de 
Pesquisa e Análise da PR/RS, a investigada trabalhou, até 16/12/2019, em uma construtora, 
tendo requerido o benefício do seguro-desemprego em 24/01/2020. Conforme o requerimento, 
a primeira parcela foi emitida, com data prevista de liberação em 23/02/2020 e a segunda 
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parcela está na situação a emitir, com data prevista de liberação em 24/03/2020. A terceira e a 
quarta parcelas estão suspensas, tendo em vista que a noticiada começou a trabalhar em outra 
empresa na data de 05/02/2020. Em que pese a possibilidade da investigada ter trabalhado 
informalmente na empresa U.F. após demissão da construtora, não se vislumbram nos autos 
elementos mínimos capazes de comprovar tal evento, inexistindo diligências aptas a justificar 
eventual requisição de instauração de inquérito policial. Ausência de indícios mínimos de 
materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
182. Processo: 1.29.000.000525/2020-23 - Eletrônico  Voto: 1175/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de certidão de ocorrência lavrada pela Superintendência 

Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, comunicando que, em um depósito da 
TRENSURB, localizado próximo à estação Farrapos, na cidade de Porto Alegre/RS, haveria o 
comércio clandestino de sucatas (peças de trens, trilhos e outros equipamentos). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, segundo o Procurador oficiante, mesmo após 
as diligências preliminares realizadas pela autoridade policial, descritas na Informação nº 
0227/2019-DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/RS, tanto no local inicialmente descrito no disque 
denúncia, quanto em outros locais onde ocorre efetivamente o armazenamento e destinação de 
materiais de sucata, trilhos e outros materiais, para separação ou descarte, no âmbito da empresa 
pública referida, nada foi constatado, sendo que tais materiais, para além da dificuldade de seu 
transporte, passam por diversos controles nos setores responsáveis e na portaria. Ausência de 
indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
183. Processo: 1.29.000.000666/2020-46 - Eletrônico  Voto: 1184/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Suposto furto de identidade funcional em 1985, por D.L.S., para utilização no crime de tráfico 
internacional de armas e drogas. O manifestante prossegue o relato afirmando que "O 
denunciado teria passado a trabalhar para um narcotraficante brasileiro de sobrenome Ribeiro, 
proprietário da Prometeon, uma indústria de 'fachada', onde se estaria produzindo drogas e 
drogas sintéticas que já lhe teriam rendido um lucro de mais de US$ 20 bilhões. O sr. Ribeiro 
é ainda proprietário do Supermercado Ribeiro, no Parque dos Anjos, em Gravataí/RS, tendo 
ainda um heliporto (Edifício Box Center, 828), no centro de Novo Hamburgo que lhe permite 
rápida movimentação sempre que necessita. Estaria vinculado a Clóvis Ribeiro Onai, sócio de 
Naldo, pessoa que teria tentado executar o Manifestante em Canoas/RS. O manifestante relata 
que fez contato telefônico com o plantão da Polícia Federal que o orientou a prestar informações 
diretamente no MPF." Procuradora oficiante arquivou o feito por ausência de elementos 
mínimos capazes de comprovar a materialidade dos fatos ou que justifiquem a requisição de 
instauração de inquérito policial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Alegações desconexas. Imputação de vários ilícitos a diversas pessoas de forma incoerente. 
Extrato de pesquisa evidenciando manifestação anterior similar do noticiante junto ao MPF. 
Ausência de elementos informativos que justifiquem 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). 

 
184. Processo: 1.29.000.000687/2020-61 - Eletrônico  Voto: 1095/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Apuração de suposto crime de furto (art. 155, CP). Relato de possível subtração 

de aparelho celular durante voo internacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Informação de que o bem foi posteriormente localizado pela empresa aérea e devolvido à 
proprietária. Ausência de materialidade. 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). 
 
185. Processo: 1.29.000.000737/2020-19 - Eletrônico  Voto: 1200/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 1ª Vara Federal de Canoas/RS 

envolvendo pedido de concessão de pensão por morte instituída pelo cônjuge falecido da 
segurada requerente. A demanda foi julgada improcedente, tendo o Juízo sentenciante 
determinado a intimação do Ministério Público Federal para que encaminhe, se entender 
cabível, apuração de eventual irregularidade no recebimento dos benefícios pela parte autora 
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, considerando que provavelmente seguiu 
trabalhando, além de possível falso testemunho. CP, arts. 171, § 3º e 342. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Com efeito, segundo o Procurador oficiante, a 
análise dos documentos juntados no evento 12 do processo cível permite verificar que M.S.da 
S. percebe aposentadoria por invalidez desde 13/12/2009, além de ter sido beneficiária de 
auxílio-doença em diversos períodos antes da concessão da referida aposentadoria. No entanto, 
embora o juiz tenha consignado na sentença que a autora provavelmente seguiu trabalhando 
para manter o sustento, a prova existente nos autos é justamente no sentido contrário. Tanto é 
assim que o de cujus pagava pensão alimentícia aos filhos menores no período em que o casal 
esteve separado; quando o casal retomou a união, o falecido não precisou mais pagar pensão 
alimentícia, pois, além de não haver mais filhos menores da relação, ele e a autora passaram a 
viver novamente como um casal. O fato de a investigada não passar todos os dias sob o mesmo 
teto que o marido em Carazinho/RS após a retomada do casamento, porque precisava auxiliar 
seus genitores enfermos no município de Esteio/RS, não afasta a relação conjugal mantida entre 
ela e o de cujus. A existência de tal relação inclusive foi reconhecida pela 4ª Turma Recursal 
da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que acolheu o recurso para condenar o INSS a 
implantar em favor da autora a pensão por morte. Ausência de indícios de que a noticiada 
desempenha ou tenha desempenhado atividade remunerada concomitante com a percepção de 
benefício. De outra parte, considerando que os depoimentos prestados pelas testemunhas na 
instrução do processo cível estão de acordo com as provas juntadas nos autos, não há se falar 
em apuração de falso testemunho. Eventuais contradições entre as declarações da autora e os 
depoimentos das testemunhas devem ser relevadas, já que se tratam de pessoas idosas falando 
sobre fatos ocorridos entre 1992 e 2015. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa 
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
186. Processo: 1.29.000.004355/2019-12 - Eletrônico  Voto: 1198/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal, 

comunicando o recebimento de e-mail no qual se informa que as empresas de call center A. e 
A.B.S. estariam obtendo dados sigilosos da Caixa Econômica Federal com o propósito de 
vender seguros de saúde. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo o 
Procurador oficiante, a notícia encaminhada por e-mail à Polícia Federal, além de apresentar 
relato desconexo, não traz absolutamente qualquer elemento a evidenciar a verossimilhança 
dos fatos, não tendo sido possível sequer identificar uma das supostas empresas noticiadas. 
Narrativa vaga e genérica, desprovida de elementos de informação capazes de permitir a adoção 
de uma linha investigativa potencialmente idônea. Ausência de indícios concretos de lesão a 
bens, serviços ou interesse da União, de ilícito hábil a ser apurado ou ainda de fato que legitime 
a atuação do Ministério Público 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). 

 
187. Processo: 1.29.002.000036/2020-51 - Eletrônico  Voto: 913/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAXIAS 
DO SUL-RS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289). Consta dos autos que o menor 

I.J.B.J foi apreendido após tentar trocar 2 notas de R$ 10,00, com indícios de falsificação, em 
estabelecimento comercial. Ouvido, I.J.B.J relatou que as cédulas lhe foram repassadas pelo 
primo, o menor B.B dos S., que efetivou a entrega de outras 12 cédulas de R$ 10,00, todas com 
o mesmo número de série. Declaração de que as cédulas foram encontradas na via pública. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de diligências capazes de 
elucidar o responsável pela contrafação. Notícia da existência de Procedimento de Apuração 
de Ato Infracional na Delegacia de Polícia de Gramado/RS e da remessa das cédulas falsas ao 
Banco Central do Brasil. Inclusão dos dados, pela Polícia Federal, nas bases do Projeto 
Prometheus. Carência de justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação 
de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
188. Processo: 1.29.006.000145/2019-03 - Eletrônico  Voto: 1154/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de certidão de ocorrência lavrada pela Delegacia de Polícia 

Federal em Rio Grande/RS, em virtude de possível prática do crime de estelionato majorado, 
descrito no art. 171, § 3º, do CP, concernente ao recebimento indevido do seguro-defeso. O 
beneficiário registrou ocorrência policial alegando que não conseguiu proceder ao saque das 
parcelas de seu benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato noticiado 
constitui, em princípio, crime de estelionato em face da Previdência Social, eis que, em 
20/02/2019, na agência da CEF em Cascavel/CE, foram sacadas de modo fraudulento 4 (quatro) 
parcelas do seguro-defeso. No entanto, segundo o Procurador oficiante, verifica-se, no caso, 
não haver linha investigatória potencialmente idônea apta a desvendar a autoria do saque 
indevido. Não há registro visual da cena do crime pelo circuito fechado de televisão (CFTV) 
da referida agência, além de não ter sido cadastrada nova senha no Sistema Cartão do Cidadão. 
Incidência da Orientação nº 26/16 deste Colegiado: 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). 

 
189. Processo: 1.29.009.000133/2020-84 - Eletrônico  Voto: 1186/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais e de boletim de 

ocorrência da PRF para apurar suposta prática do crime descrito no art. 22, par. único, da Lei 
nº 7.492/86. Relato de que a investigada S.A.H.T., ao ser abordada por agentes da PRF, teria 
afirmado que o valor de USD 10.776,00 introduzidos no país era proveniente de câmbio 
realizado em Rivera, no Uruguai. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ao que 
se tem, a noticiada dirigiu-se ao Uruguai com a intenção de trocar reais por dólares americanos 
e, após realizar o câmbio, retornar ao Brasil. De fato, assim ocorreu. Uma vez efetuada a 
operação, regressou ao país com os valores correspondentes em moeda estrangeira, 
demonstrando ausência de dolo no sentido de promover evasão de divisas. Some-se a isso o 
fato de os valores apreendidos não serem expressivos e de não haver registro de outras infrações 
administrativa da mesma natureza em desfavor da investigada. Segundo o Procurador oficiante, 
mostra-se atípica a conduta de ingressar valores no país, podendo ocorrer quando muito 
infração administrativa em virtude da omissão da declaração. Elemento subjetivo do tipo 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). 

 
190. Processo: 1.30.001.004854/2019-89 - Eletrônico  Voto: 838/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes de falsa identidade (CP, art. 

308), falsificação de documento público (CP, art. 297) e uso de documento falso (CP, art. 304 
c/c art. 299), ante os indícios de que S.M.S tenha solicitado a emissão de CPF, valendo-se de 
dados e/ou documentos de pessoa homônima. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Consta dos autos cópia da certidão de óbito informando que a investigada, residente no 
Mato Grosso do Sul, faleceu em 18/10/2018. Hipótese de extinção da punibilidade, nos termos 
do art. 107, I, do CP. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
191. Processo: 1.30.005.000522/2019-95 - Eletrônico  Voto: 818/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Representação 

anônima noticiando que o Reitor da Universidade Federal Fluminense UFF em Niterói/RJ 
estaria descumprindo decisão judicial, por não utilizar o controle de frequência para todos os 
servidores, dispensando indevidamente os professores do registro no ponto eletrônico. O 
Procurador oficiante promoveu o arquivamento com base na atipicidade da conduta, visto que 
a sentença que determinou a implantação do controle eletrônico de frequência para os 
servidores ressalvou as exceções legais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Não se vislumbra ilegalidade na conduta reportada, visto que os professores federais e demais 
servidores ocupantes dos cargos elencados no art. 6º, §7º, do Decreto nº 1.590/95 estão 
expressamente dispensados do controle de frequência. 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). 

 
192. Processo: 1.31.001.000206/2019-16 - Eletrônico  Voto: 1074/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ-RO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Ofício encaminhado pela 2ª Vara do Trabalho de Ji-

Paraná/RO, noticiando a possível falsificação, pelos representantes legais da empresa 
reclamada, das Certidões de Regularidade do FGTS - CRF fornecidas pela Caixa Econômica 
Federal - CEF (CP, art. 297), bem como a ausência de recolhimento do FGTS da reclamante. 
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Informações oriundas da CEF e extrato 
de pesquisa realizada no site da referida empresa pública evidenciando a autenticidade das 
CRFs utilizadas pela empresa. Inexistência de materialidade do crime de falsificação de 
documento público. 2) Ausência de recolhimento do FGTS. Enunciado nº 58 da 2ª CCR: 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. 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). 

 
193. Processo: 1.33.000.002806/2019-54 - Eletrônico  Voto: 725/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação fiscal para fins penais. Possível prática do 

crime capitulado no art. 273, §1º-B, I e V, do CP. Apreensão de 05 (cinco) cartelas de 
medicamento de origem e procedência estrangeira, importadas irregularmente em 10.06.2019. 
Afirmação do investigado de que o remédio foi adquirido no Paraguai, para uso pessoal. 
Mercadoria apreendida avaliada em R$ 387,00. Promoção de Arquivamento lastreada no 
princípio da insignificância. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A ínfima 
quantidade de medicamento apreendida, de fato, não caracteriza ofensa significativa à saúde 
pública, inexistindo elementos aptos a indicar que o produto seria empregado para vulnerar a 
integridade física de pessoas. Ademais, não constam outros registros de procedimentos 
administrativos fiscais em desfavor do autuado. Baixa ofensividade da conduta. Precedente 2ª 
CCR Procedimento n° 1.33.016.000058/2018-15, Voto nº 5320/2018, Sessão n° 722, de 
27/08/2018. 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). 
 
194. Processo: 1.34.006.000617/2019-50 - Eletrônico  Voto: 1204/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível prática do crime de descaminho por parte dos representantes legais da empresa 
G.V.T.C.I LTDA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos 
que, na DI registrada pela empresa investigada, em 28/04/2016, foram declaradas mantas 
asfálticas, porém, no momento da verificação física da carga, a fiscalização encontrou 
equipamentos eletrônicos, suplementos alimentares, medicamentos e outros itens. Por fim, 
ocorreu o extravio das mercadorias que seriam objeto do auto de infração. Segundo o 
Procurador oficiante, não se questiona a prescindibilidade de realização do laudo merceológico 
que ateste a origem estrangeira das mercadorias para a comprovação da materialidade do delito 
de contrabando ou descaminho. Contudo, o extravio da carga impede a exata descrição do 
material efetivamente importado o objeto material do ilícito. Importante assinalar que os 
materiais encontrados foram genericamente descritos como equipamentos eletrônicos, 
suplementos alimentares, medicamentos e outros itens, sem qualquer indicação de natureza 
e/ou quantidades. Lavratura de auto de infração em desfavor da pessoa jurídica Concessionária 
do Aeroporto Internacional de Guarulhos, depositária da mercadoria. Apuração do crédito 
tributário devido em caso de extravio ou consumo no valor aduaneiro de R$ 232.830,64 
(duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Decurso de 
quase 4 (quatro) anos da data dos fatos, não se vislumbrando informações seguras quanto às 
mercadorias irregularmente importadas e à autoria do delito. Exaurimento das diligências 
razoavelmente exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. 
Orientação nº 26/2016. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
195. Processo: 1.34.012.000045/2020-63 - Eletrônico  Voto: 1152/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível prática do crime previsto no art. 334 do CP, na redação anterior à Lei nº 13.008/14. 
Apreensão de dez maços de cigarro de origem estrangeira e comercialização proibida no país 
em um estabelecimento comercial situação na cidade de São Vicente/SP. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 17/01/2012. Crime com pena 
máxima abstratamente cominada, à época, de 4 (quatro) anos de reclusão. Decurso de mais 8 
(oito) anos da data do fato investigado, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas. 
Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. CP, arts. 107, IV, e 109, 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). 

 
196. Processo: 1.34.035.000001/2020-75 - Eletrônico  Voto: 963/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARRETOS-SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais (RFFPs) para 

apurar possível prática dos crimes de contrabando e de descaminho. Compartilhamento de 
procedimentos relativos aos contribuintes D.F.de M., J.D.de O., M.da S.G.N. e R.de O.S.. CP, 
arts. 334 e 334-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo o 
Procurador oficiante, os fatos narrados em relação aos três primeiros investigados (D.F.de M., 
J.D.de O. e M.da S.G.N.) já são objeto de investigação nos autos dos IPLs nºs 5000769-
50.2019.4.03.6138 e 3438.2019.000009-0 (0070/2019-4). Aplicação do princípio do ne bis in 
idem. Enunciado nº 57 da 2ª CCR. Quanto à possível prática delitiva por parte do quarto 
investigado (R.de O.S.), verificou-se a necessidade de aprofundamento das investigações, razão 
pela qual foi requisitada à Delegacia de Polícia Federal em Ribeirão Preto/SP a instauração de 
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inquérito policial, a fim de que se esclareça a exata quantidade de maços de cigarro apreendida. 
Exaurimento do objeto do presente apuratório. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
197. Processo: 1.34.043.000113/2020-27 - Eletrônico  Voto: 936/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expedientes do Juizado Especial Federal Cível de 

Osasco/SP e da OAB/SP (Subseção de Osasco), comunicando possível crime de falsidade 
ideológica em virtude do ajuizamento de ação previdenciária com a indicação de endereço 
supostamente falso pela parte autora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
É consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a Procuradora 
oficiante, o entendimento de que é atípica a conduta de se valer de endereço divergente daquele 
que corresponda à realidade dos fatos, tendo em vista a possibilidade de confirmação da 
informação. Nesse sentido: HC nº 473.351/SP, 5ª Turma, Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, DJe 19/12/2018. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
198. Processo: 1.34.043.000162/2020-60 - Eletrônico  Voto: 951/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato em ação previdenciária (CP, art. 171, § 3º). 

Autora que pleiteava a concessão de pensão por morte, na condição de dependente do suposto 
companheiro. Posteriormente, a própria requerente admitiu que, por ocasião do falecimento do 
segurado, ela já estava convivendo com outra pessoa, há mais de 12 anos. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Instauração de ação judicial em desfavor do INSS. 
Improcedência do pedido. Os elementos informativos não evidenciam conduta penalmente 
relevante. A propositura de ação infundada, sem a adoção de expediente fraudulento pujante, 
não pode, por si só, caracterizar crime. Aplicação do princípio da proteção judiciária, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV da Constituição). Precedente 
do STJ: RHC 61.393/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, DJe 15/02/2016. Conduta 
que, no caso, embora imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-fé, sanção aplicada 
no caso concreto. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
199. Processo: 1.36.000.000005/2020-86 - Eletrônico  Voto: 1153/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Superintendência da Polícia Federal no 

Estado de Tocantins, comunicando possível prática de estelionato por meio virtual. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que o ora investigado (Y.R.de S.) foi 
também alvo do Inquérito Policial nº 436/2015 por suposto uso de documento falso e tentativa 
de estelionato. Valendo-se do computador do seu companheiro (J.P. da S.), teria voltado a 
praticar delitos. Todavia, segundo o Procurador oficiante, em perícia realizada no notebook, 
concluiu-se que não foram encontrados vestígios da utilização do computador encaminhado em 
fraudes cometidas por meio da internet. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta 
de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
200. Processo: 1.36.000.000665/2019-23 - Eletrônico  Voto: 817/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Notícia de Fato. Possível comercialização de terra pública da União, no Projeto de 

Assentamento Tarumã, em Araguacema/TO. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Hipótese em que os beneficiários do programa de reforma agrária recebem o imóvel apenas a 
título provisório do INCRA, após celebração de Contrato de Concessão de Uso. Identificada a 
ocupação do lote por indivíduo que não se enquadre como beneficiário, poderá a União reaver 
o imóvel a qualquer momento (Lei n° 8.629/93, art. 18-B). Dessa forma, a referida venda não 
constitui transferência de domínio, mas apenas de posse. Circunstâncias indicadoras de que, 
nos acordos informais de compra e venda realizados, as partes possuem conhecimento de que 
se trata de área de assentamento do INCRA. Entendimento de que os erros na condução desse 
programa governamental devem ser enfrentados nos âmbitos cível e administrativo, não sendo 
a esfera penal, a princípio, adequada para coibir as transferências informais de posse. 
Inocorrência de estelionato, haja vista que não existe um prejuízo patrimonial à União, nem 
manutenção em erro dos particulares que participam da negociação. Precedente da 2ª CCR: 
Processo n° 0002534-87.2017.4.01.3901, Sessão n° 715, de 21/05/2018, unânime. Inexistência 
de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
201. Processo: JF-RJ-5064706-

68.2019.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 897/2020 Origem: GABPR50-FJAO - 
FERNANDO JOSE AGUIAR 
DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime vedado no art. 273, § 1º-B, I E IV, do 

Código Penal. Apreensão de produtos anabolizantes, sem registro na ANVISA, 
remetidos por via postal. Promoção de Arquivamento com base na ausência de indícios 
da autoria delitiva. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Mercadorias que foram encontradas em trânsito no 
território nacional. 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. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 
1.28.000.001038/2016-39, julgado na Sessão n° 658, de 05/09/2016 e Inquérito 
Policial nº 3422.2018.000091-6, julgado na Sessão n° 733, de 28/01/2019, ambos por 
unanimidade. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
202. Processo: 1.16.000.000202/2020-98 - Eletrônico  Voto: 761/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de fato. Representação formulada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, 

noticiando que usuários da rede social Facebook postaram comentários preconceituosos contra 
os transexuais, na página de veículo jornalístico online. Possível cometimento do delito previsto 
no art. 20, §2º da Lei nº 7.716/89. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos com base na atipicidade da conduta, asseverando que as referidas 
postagens não importaram na prática, induzimento ou incitação à discriminação contra 
indivíduos do grupo LGBTI. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese de que a prática de transfobia 
caracteriza o crime de racismo, não houve enfrentamento da questão da competência federal ou 
estadual para processar e julgar tais casos. Assim, não é possível atribuir competência federal 
para apurar eventual crime de transfobia por equiparação ao racismo, tendo em vista que o art. 
109 da CF exige a existência de um tratado ou convenção internacional que seja específico ao 
delimitar as condutas criminosas que serão combatidas pelo Estado signatário, e o Decreto nº 
65.810/1969 não trata da homofobia. Inexistência de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Incide ao caso o 
Enunciado nº 50 deste Colegiado: O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial 
de computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Portanto, o presente caso deve ser analisado pela Justiça Comum 
Estadual, ante o caráter residual de sua competência. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
203. Processo: 1.29.000.004536/2019-49 - Eletrônico  Voto: 841/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de fato. Representação via Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que 

determinado vereador do Município de Camaquã/RS proferiu declarações preconceituosas 
contra os transexuais, durante sessão ordinária da Câmara Municipal, transmitida por meio do 
Facebook e do site da referida casa legislativa. Possível cometimento do delito previsto no art. 
20, §2º da Lei nº 7.716/89. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos 
autos, com base nos seguintes argumentos: O conteúdo das declarações do vereador, ao dizer 
`fico triste ao ler a notícia de que a campeã mundial de ciclismo seria um homem, um homem 
transgênero, um espaço que as mulheres levaram tempo para ocupar, infelizmente, agora está 
sendo tirado por homens, e mesmo que o homem mude seu exterior, continuará sendo homem 
não denota a prática, induzimento ou incitação à discriminação, no sentido de obstar o exercício 
de um direito, em relação a qualquer raça, cor etnia, religião, procedência nacional, orientação 
sexual ou identidade de gênero. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese de que a prática de transfobia 
caracteriza o crime de racismo, não houve enfrentamento da questão da competência federal ou 
estadual para processar e julgar tais casos. Assim, não é possível atribuir competência federal 
para apurar eventual crime de transfobia por equiparação ao racismo, tendo em vista que o art. 
109 da CF exige a existência de um tratado ou convenção internacional que seja específico ao 
delimitar as condutas criminosas que serão combatidas pelo Estado signatário, e o Decreto nº 
65.810/1969 não trata da homofobia. Inexistência de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Incide ao caso o 
Enunciado nº 50 deste Colegiado: O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial 
de computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Portanto, o presente caso deve ser analisado pela Justiça Comum 
Estadual, ante o caráter residual de sua competência. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relator: Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho 
Nos processos de relatoria do Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 
1º Ofício; e a Dr.ª Mônica Nicida Garcia, titular do 2º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
204. Processo: JF-DF-1028005-

68.2019.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 872/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-

A) praticado representante legal de pessoa jurídica. MPF: Promoção de arquivamento, 
por entender que o Juízo da execução fiscal encontra-se efetivamente garantido pela 
TED efetuada pelo investigado, a teor da Súmula Vinculante 24 do STF, restando a 
hipótese criminal esvaziada, já que o valor se destinará à quitação integral do débito 
questionado pela Receita, ou somente será liberado caso seja reconhecida a 
inexistência judicial do débito fiscal. Discordância do Juízo Federal, por entender que 
muito embora o depósito integral do montante devido constitua hipótese de suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário, não se equipara ao parcelamento ou ao 
pagamento para os fins das Leis nºs 10.684/03 e 9.430/96. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Como bem pontuou o Juízo 
Federal, tal hipótese não configura forma de extinção da obrigação tributária ou mesmo 
de suspensão da ação penal, sendo injustificável o arquivamento neste momento. 
Precedente 2ª CCR em caso análogo (0001301-97.2018.4.03.6121, Rel. Juliano 
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime, Sessão 734ª de 11/02/2019). Precedente 
STJ (AgRg no Aresp 1230863/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, QUINTA TURMA, Dje 
23/04/2019; HC 235164/SP, Sexta Turma, Dje 17/12/2012). Designação de outro 
membro do Ministério Público Federal. Prosseguimento da 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). 
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205. Processo: JF-DF-1041235-

80.2019.4.01.3400-
RPCR - Eletrônico  

Voto: 1173/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 

334-A, do CP). Apreensão de 54 maços de cigarro de origem estrangeira e 
comercialização proibida no país. Promoção de arquivamento fundada no princípio da 
insignificância. Discordância do Juízo da 15ª Vara Federal Criminal da SJDF. Remessa 
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conforme a 
Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de 
investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de 
cigarros quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) 
maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela 
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a 
reiteração de condutas que cobra a persecução penal. Caso em que foram apreendidos 
apenas 54 (cinquenta e quatro) maços de cigarro de origem estrangeira. Ausência de 
notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. Excepcional reconhecimento da 
insignificância da conduta ora investigada. 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). 

 
206. Processo: JF/PR/CAS-5000397-

58.2020.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 873/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento investigatório. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). 

Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da documentação 
comprobatória da regular internalização, referentes a 4 (quatro) investigados. Tributos 
iludidos por C.C.S no valor R$ 7.709,74; D.K.S no valor de R$ 2.874,60; R.A.G no valor 
de R$ 2.514,84 e C.M.L no valor de R$ 11.552,98. 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, verificou-se que 
todos os investigados possuem diversas reiterações delitivas nos últimos 5 (cinco) 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 a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
207. Processo: JF/PR/CAS-5000714-

56.2020.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 1256/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Voto vencedor. Procedimento Investigatório. Representação fiscal noticiando a suposta 

prática do crime de descaminho por A.C.R., N.C.H. e H.S.C. (CP, art. 334). Apreensão de 
mercadorias desacompanhadas da documentação comprobatória da regular internalização. 
Tributos iludidos nos valores de R$ 7.249,90, R$ 5.193,46, e R$ 4.613,10, respectivamente. 
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento considerando a aplicação do princípio 
da insignificância. Discordância do magistrado, em razão do registro de reiteração de 
conduta. CPP, art. 28. 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, após a 
realização de diligências, verificou-se em relação a A.C.R. a existência de 4 registros 
anteriores nos últimos cinco anos; N.C.H. possui 5 registros anteriores nos últimos cinco 
anos e H.S.C., tem 5 registros anteriores nos últimos cinco anos, o que impede que o fato 
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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 a 
Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
208. Processo: JF/PR/CAS-5000760-

45.2020.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 846/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível ocorrência do crime de descaminho (CP, 

art. 334, § 1º, IV). Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira (pneus), sem a 
necessária documentação comprobatória de sua regular importação. Tributos iludidos no 
valor de R$ 3.620,85. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. 
O Juízo Federal discordou, em razão da existência de reiteração delitiva. Aplicação do art. 
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. No caso, o investigado possui reiterações, 
dentro do período de 5 anos, nas quais o valor elidido de tributos alcança o montante de R$ 
6.616,93. Dessa forma, não obstante o valor dos tributos iludidos relativos a esta apreensão 
se encontrar 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. 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 por 
descaminho.  

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 a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
209. Processo: JF/PR/CAS-5009071-

59.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 290/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 

334). Tributos iludidos no valor de R$ 7.588,16. Promoção de arquivamento, pelo MPF, 
com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de 
Cascavel/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 
75/93. Ausência de notícia quanto a existência de reiteração delitiva do investigado nos 
últimos 5 anos. 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. Falta de justa causa para o prosseguimento da 
persecução penal. Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
210. Processo: JF/PR/CAS-5011949-

54.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 874/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
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Ementa: Procedimento investigatório. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). 

Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da documentação 
comprobatória da regular internalização, referentes a 5 (cinco) investigados. Tributos 
iludidos por A.L.G e R.O.A no valor R$ 16.697,88; L.G.M no valor R$ 10.396,35; W.B.A 
e T.P.B no valor de R$ 13.751,35. 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, verificou-se que todos os 
investigados possuem outro procedimento nos últimos 5 (cinco) 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, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
211. Processo: JF/PR/CMOU-5000328-

29.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 849/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 

334) e/ou contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de mercadorias que adentraram território 
nacional sem o devido desembaraço aduaneiro e sem comprovação de origem. Tributos 
iludidos no valor de R$ 9.409,47. Promoção de arquivamento com base no princípio da 
insignificância. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de reiteração delitiva. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. Conforme apontado pelo 
Juízo Federal, o investigado, além de contar diversas autuações anteriores, respondeu a 
diversas ações penais. De fato, o investigado possui reiteração, dentro do período de 5 anos. 
Dessa forma, não obstante o valor dos tributos iludidos relativos a esta apreensão se 
encontrar 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. 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 por descaminho.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
212. Processo: JF/PR/CUR-5002311-

75.2020.4.04.7000-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 929/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento investigatório instaurado para apurar possível ocorrência do crime de 

descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias sem comprovação de sua importação 
regular. Tributos iludidos no valor de R$ 260,91. Promoção de arquivamento com base no 
princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de 
reiteração delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De fato, 
o investigado possui diversas reiterações, dentro do período de 5 anos, nas quais os valores 
elididos de tributos alcançam montante superior ao limite de R$ 20.000,00. Dessa forma, 
não obstante o valor dos tributos iludidos relativos a esta apreensão se encontrar 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. 
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 
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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 por descaminho.  

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 a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
213. Processo: JF/PR/CUR-5008697-

24.2020.4.04.7000-PET - 
Eletrônico  

Voto: 1077/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Crime de estelionato majorado (CP, art. 

171, § 3º). A denunciada induziu em erro a Caixa Econômica Federal, vindo a obter, 
mediante fraude, empréstimos bancários nos valores de R$ 100.000,00, R$ 125.000,00, R$ 
140.000,00 e R$ 10.000,00. O Ministério Público Federal recusou-se a propor acordo de 
não persecução penal. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a celebração 
do acordo de não persecução penal. A denunciada é ré em outra ação penal, também pela 
prática do crime de estelionato majorado. Ao se analisar as condutas criminosas descritas 
nas ações penais, observa-se a prática de crimes, por parte da denunciada, em 11/08/2009, 
09/09/2011, 20/11/2012, 20/01/2013, 06/03/2013, 28/03/2013 e 10/07/2013, demonstrando 
conduta criminal habitual e reiterada. Dessa forma, não se mostra cabível o benefício 
previsto no art. 28-A, do CPP, tendo em vista a vedação estabelecida no art. 28-A, § 2º, II, 
do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, 
II, do CPP. Pelo prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade 
do Acordo de Não-Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
214. Processo: JF-RJ-5031331-

76.2019.4.02.5101-AP - 
Eletrônico  

Voto: 1081/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Crime de apropriação indébita 

previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 
337-A). Os denunciados, nas competências de janeiro a dezembro de 2006, na 
qualidade de sócios-administradores de empresa privada, deixaram de repassar aos 
cofres da Previdência Social, no prazo legal, contribuições previdenciárias descontadas 
dos empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, gerando 
a constituição de crédito tributário, bem como, nas competências de janeiro a dezembro 
de 2006, também promoveram a supressão das contribuições sociais previdenciárias a 
cargo da empresa incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e 
aos segurados contribuintes individuais que a ela prestaram serviços, mediante omissão 
das aludidas remunerações na GFIP. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a 
possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, o Ministério Público 
Federal entendeu ser inaplicável o benefício. A defesa peticionou nos termos do art. 
28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, 
não se mostra cabível a celebração do acordo de não persecução penal. O caput do art. 
28-A estabelece, como requisito para propositura do acordo, que o investigado tenha 
confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Os denunciados 
afirmam ter agido acobertados por causa excludente de ilicitude, não reconhecendo a 
prática de crime nenhum. A confissão qualificada, que corresponde a uma alegação de 
inocência, é incompatível com a celebração de acordo de não persecução penal. Dessa 
forma, não se mostra cabível o benefício previsto no art. 28-A, do CPP. 
Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento da ação 
penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inaplicabilidade do Acordo de Não-Persecução Penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
215. Processo: JFRS/POA-5011525-

18.2019.4.04.7100-APN - 
Eletrônico  

Voto: 1100/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PORTO ALEGRE 
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 

8.137/90. O denunciado, na condição de administrador de empresa privada, deixou de 
recolher aos cofres públicos da União os valores cobrados de terceiros a título de Imposto 
sobre Produtos Industrializados IPI. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a 
possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, o Ministério Público 
Federal entendeu ser inaplicável o benefício. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se 
mostra cabível a celebração do acordo de não persecução penal. O denunciado ostenta 
maus antecedentes, apresentando condenação em outra ação penal. Dessa forma, observa-
se conduta criminal habitual e reiterada, não se mostrando aplicável o benefício, nos termos 
do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo 
prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade 
do Acordo de Não-Persecução Penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
216. Processo: DPF-PB-0396/2016-IPL Voto: 1148/2020 Origem: GABPR4-LSGR - 

LUCIANO SAMPAIO 
GOMES ROLIM  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado pela Polícia Federal no estado da Paraíba, para apurar 

possível crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, CP) praticado por meio da 
utilização de documentos falsos de correntista da Caixa Econômica Federal (CEF). O 
Procurador suscitado (PR/PB), sob o argumento de que a conta bancária fraudada 
encontra-se localizada em Recife/PE, promoveu o declínio de atribuição para a 
Procuradoria da República em Pernambuco. O Procurador da República oficiante na 
PR/PE suscitou o presente conflito de atribuição. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 
75/93. Consta dos autos que o titular da conta bancária fraudada informou ter tomado 
ciência de contratação de empréstimo em seu nome ao receber ligação da instituição 
financeira reclamando o pagamento de prestações relativas ao empréstimo. Parte do 
montante oriundo do empréstimo foi transferida para conta bancária vinculada a agência 
localizada no município de João Pessoa/PB. Nesse contexto, ao que parece, o suposto 
estelionatário beneficiou-se do proveito do crime em agência bancária situada no estado 
da Paraíba. A consumação do crime de estelionato se dá com a obtenção da vantagem 
ilícita. De fato, o núcleo do tipo penal é obter vantagem ilícita, razão pela qual a 
consumação se dá no momento em que os valores entram na esfera de disponibilidade 
do autor do crime, o que somente ocorre quando o dinheiro ingressa efetivamente em 
sua conta corrente (CC 139800 / MG, Relator(a) Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
Terceira Seção, Data do Julgamento 24/06/2015, DJe 01/07/2015). A atribuição para 
investigar e propor eventual ação penal quanto ao crime sob investigação é da 
Procuradoria da República na Paraíba, ora suscitada.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição 
do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
217. Processo: PR/SP-3415.2015.000270-0-

INQ 
Voto: 835/2020 Origem: GABPR20-TLA - 

THIAGO LEMOS DE 
ANDRADE  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE 

ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3º). BENEFICIÁRIA 
INVESTIGADA. DECISÃO DA 2ª CCR ENTENDENDO HAVER CONEXÃO 
PROBATÓRIA COM O IPL Nº 0288/2016, ONDE SE INVESTIGA INTEGRANTES 
DA QUADRILHA. CONFLITO RECEBIDO COMO PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO (ARQUIVAMENTO DIRETO). NOTICIA POSTERIOR DE 
ARQUIVAMENTO DO IPL Nº 0288/2016. ALÉM DISSO, NÃO SE VERIFICA 
CONDUTA DOLOSA DA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. 1. Trata-se 
de Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de estelionato majorado (CP, art. 
171, § 3º), tendo em vista o recebimento indevido de benefício assistencial ao idoso. Foi 
apurado que o benefício em questão possui relação com a Operação Ostrich, cujo objeto 
é descortinar quadrilha composta por escritórios de advocacia e servidores do INSS para 
fraudar centenas de benefícios previdenciários. 2. Ao analisar conflito negativo de 
atribuições suscitado pelo Procurador da República oficiante na PRM- Guarulhos, esta 
2ª CCR, na Sessão nº 748ª de 28/08/19, deliberou pela atribuição do Procurador da 
República suscitado (PR/SP), por força da conexão com o IPL nº 0288/2016 (0002253-
27.2017.403.6181), entendendo que o crime objeto destes autos precisaria ser analisado 
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em conjunto com as demais provas dos crimes praticados pela quadrilha. 3. Restituído 
os autos ao Procurador da República suscitado na PR/SP, este promoveu o declínio de 
atribuições ao 2º Ofício Criminal da PR/SP, pois o IPL nº 0288/2016 teria sido 
redistribuído àquele ofício, após a 2ª CCR não ter homologado a promoção de 
arquivamento por ele promovido. 4. O Procurador da República oficiante no 2º Ofício 
Criminal da PR/SP, por sua vez, suscitou novo conflito negativo de atribuições, por 
entender que o Procurador suscitado havia promovido o arquivamento no IPL nº 
0288/2016, exercendo positivamente sua atribuição, tendo ela não apenas se prorrogado 
como também se perpetuado. 5. Conflito negativo de atribuições que se recebe como 
promoção de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6. Verifica-se que, após ter sido 
suscitado o conflito de atribuições nestes autos, o IPL nº 0288/2016, o qual investigava 
integrantes da quadrilha, fora arquivado por esta 2ª CCR. 7. Ocorre que, da análise detida 
dos autos, não se vislumbra dolo no cometimento da conduta criminosa, pois a 
beneficiária não concorreu positivamente para a fraude empregada contra o INSS. 8. 
Nessa esteira, tem-se que a beneficiária é pessoa idosa e de baixa instrução, não possui 
conhecimento da lei e não apresentou à autarquia previdenciária documentos falsos ou 
expediu falsas declarações, tendo apenas entregado sua documentação ao investigado 
P.T.A, que teria conduzido todo o procedimento perante o INSS, havendo, inclusive, 
suspeita de que este teria falsificado assinatura da beneficiária. 9. Dessa forma, tando em 
vista não haver justa causa, injustificável a persecução penal pelas razões acima expostas.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento 
do conflito negativo de atribuição como arquivamento. Homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
218. Processo: 1.00.000.002916/2020-09 - Eletrônico  Voto: 900/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato. Conflito negativo de atribuições estabelecido entre o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público do Estado de São 
Paulo. O Ministério Público do Estado de São Paulo suscitou o conflito negativo de atribuições 
e, considerando o decidido pelo STF na ACO 924, remeteu os autos ao Procurador-Geral da 
República para dirimir o conflito de atribuições. Remessa à 2ª CCR com base no Enunciado nº 
15, constante da Portaria PGR/MPF nº 732/2017: O conflito de atribuições entre Ministério 
Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o 
declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF, considerando tratar-se de ato complexo. Revisão. Segundo se extrai do art. 62, VII, 
da LC 75/93 e do próprio Enunciado nº 15 PGR, incumbe às Câmaras de Coordenação e 
Revisão a análise dos conflitos de atribuições apenas quando o Ministério Público Federal 
esteja envolvido. No caso, considerando que o conflito de atribuição ora em análise restou 
firmado entre membros do Ministério Público Estadual vinculados a estados diversos, a 
atribuição para revisão da matéria cabe ao Procurador-Geral da República (STF ACO 924 e 
ACO 1394). Ausência de previsão legal para a atuação da Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 
ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de 
atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
219. Processo: 1.30.007.000255/2019-36 - Eletrônico  Voto: 967/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓP  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato autuada na PRM Petrópolis/RJ, a partir do desmembramento da Notícia de Fato 

nº 1.30.007.000255/2019-20, para apuração do crime de moeda falsa, supostamente praticado 
no Município de Carmo/RJ. A Procuradora suscitada, sob o argumento de que o Município de 
Carmo/RJ não se encontra no território de atribuição da PRM Petrópolis/RJ, promoveu o 
declínio de atribuição para a PRM Nova Friburgo/RJ, órgão ministerial com atuação naquele 
município. O Procurador da República oficiante na PRM Nova Friburgo/RJ suscitou o presente 
conflito de atribuição. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Os investigados introduziram 
em circulação diversas cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais) em estabelecimentos comerciais 
localizados nas cidades de Sapucaia/RJ (PRM Petrópolis/RJ) e Carmo/RJ (PRM Nova 
Friburgo/RJ). Os investigados foram denunciados, pela Procuradora oficiante na PRM 
Petrópolis/RJ, apenas quanto aos crimes praticados no Município de Sapucaia/RJ. Quanto aos 
crimes praticados no Município de Carmo/RJ, houve o declínio de atribuição. O Procurador 
suscitante destacou a existência de conexão entre os crimes praticados no Município de 
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Sapucaia/RJ e no Município de Carmo/RJ, apontando que os crimes foram praticados em 
sequência e pelas mesmas pessoas. De fato, pelo que consta da denúncia oferecida pela 
Procuradora suscitada, observa-se a existência de conexão, nos termos do art. 76, I, do CPP. 
Nesse contexto, o Procurador suscitante fundamentou sua manifestação no fato de que houve 
o recebimento de denúncia em relação aos crimes praticados no Município de Sapucaia/RJ e, 
diante da conexão, o Juízo da Subseção Judiciária de Petrópolis/RJ seria o órgão competente 
para processar e julgar eventuais crimes conexos praticados no Município de Carmo/RJ. 
Ademais, em manifestação anterior, o Procurador suscitante ressaltou que o maior número de 
infrações se deu no Município de Sapucaia/RJ. Dessa forma, tendo em vista a conexão entre os 
crimes praticados nos municípios de Sapucaia/RJ e Carmo/RJ, bem como, considerando o 
recebimento de denúncia quanto aos crimes praticados no Município de Sapucaia/RJ, verifica-
se que a atribuição para investigar e propor eventual ação penal quanto aos crimes conexos, 
praticados no Município de Carmo/RJ, é da PRM Petrópolis/RJ, ora suscitada, com fundamento 
no art. 76, I, art. 78, II, b, c, art. 83, do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
220. Processo: SR/DPF/MG-00519/2018-INQ Voto: 805/2020 Origem: GABPR18-

CARSM - CARLOS 
ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo aos Correios (CP, art. 157, §2º I, II e III). Motorista de 

empresa prestadora de serviços à ECT foi abordado por indivíduos e, mediante ameaça por 
arma de fogo, subtraíram objetos postais encontrados dentro do veículo que dirigia. 
Promoção de declínio fundada em ausência de prejuízo à empresa pública, já que há 
previsão contratual de ressarcimento por parte da empresa terceirizada. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Quando da ação decorre prejuízo a bens, 
interesses ou serviços da União, a competência para o processamento do feito é da Justiça 
Federal. O caso em tela não é de delito meramente patrimonial, apto a atrair competência 
para a Justiça Estadual, uma vez que o roubo de encomendas caracteriza dano ao serviço-
fim dos Correios, ou seja, ao serviço postal, sendo indiscutível a competência da Justiça 
Federal para dar prosseguimento ao feito. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição 
Federal. Em caso similar, entendeu o STJ que evidenciado o dano ao serviço postal, em 
razão do roubo de material enviado por SEDEX, está caracterizada a lesão ao serviço-fim 
dos Correios, a atrair a competência federal. (CC 133.751/SP). Não homologação do 
declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, 
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em 
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos 
do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.  

Deliberação: 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). 

 
221. Processo: 1.33.000.002314/2019-69 - Eletrônico  Voto: 782/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Comissão de Valores Mobiliários 

noticiando possível prática do crime tipificado no art. 7º, II, da Lei nº 7.492/86, tendo em vista 
o oferecimento de investimentos em valores mobiliários de maneira irregular (contratos de 
investimento coletivo) por empresa com atuação no ramo de criptomoedas. Manifestação do 
MPF pelo declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por não vislumbrar indícios 
da prática de crime federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). De acordo 
com os elementos coligidos nos autos, verifica-se que a empresa investigada ostenta, a 
princípio, características de prática de pirâmide financeira, utilizando-se de negócio com 
criptomoedas para atrair investidores em busca de retorno financeiro desproporcional ao 
praticado habitualmente pelo mercado financeiro. Assim, apenas com o aprofundamento das 
investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, do funcionamento das operações 
e os eventuais delitos perpetrados pelos representantes da empresa noticiada, sendo possível, 
após a realização de diligências preliminares, amealhar indícios mínimos de delitos que, em 
tese, possam atingir bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109). Necessidade de exame 
acurado acerca dos serviços ofertados pela empresa noticiada e o objeto do contrato firmado 
entre as partes para eventual tipificação das condutas ilícitas e, então, oportunamente, a fixação 
da competência para o processo e julgamento de ação penal. Declínio prematuro, cumprindo 
reconhecer, por ora, a atribuição do MPF. Não homologação do declínio e designação de outro 
membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 
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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). 
 
222. Processo: JF-DF-1021827-

40.2018.4.01.3400-TC - 
Eletrônico  

Voto: 6990/2019 Origem: GABPR18-CMMO - 
CAROLINA MARTINS 
MIRANDA DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Termo Circunstanciado lavrado para apurar possível ocorrência do crime de falsa 

identidade, descrito no art. 308 do CP. Relato de que, no dia 14/10/2018, durante 
atendimento migratório nas dependências do Aeroporto Internacional de Brasília, 
J.M.M. apresentou passaporte francês em nome de A.Y.A.C., que possuía um alerta 
Interpol de furto. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito por entender, no 
caso, inegável a urgência do investigado de sair do país, o que, se ainda não ocorreu, 
certamente ocorrerá, tornando a eventual ação penal inócua, podendo tal conduta, 
ademais, ser vista sob a ótica da insignificância. Discordância do magistrado titular do 
Juizado Especial Criminal Adjunto à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 
Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC 
nº 75/93. Segundo consta dos autos, ao ser ouvido em sede policial, o investigado 
informou ser natural da República Democrática do Congo e ter adentrado no território 
brasileiro em 25/09/2015, pelo Aeroporto de Guarulhos, quando aqui pediu refúgio. 
Disse, ainda, que havia adquirido o passaporte e a passagem de um indivíduo de nome 
Djon, africano que teria residência em São Paulo, mediante o pagamento de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) e que recorreu a essa alternativa após uma tentativa frustrada 
de sair do país com seu próprio passaporte de estrangeiro. Ao que se tem, não restou 
esclarecido porque J.M.M. teve seu embarque negado na primeira tentativa de deixar 
o Brasil. Não há também qualquer informação sobre o motivo pelo qual queria sair do 
país após ter conseguido refúgio. O seu destino final não era a terra natal, causando 
estranheza, além disso, o pagamento da expressiva quantia mencionada, não havendo 
menção sobre a origem de tal recurso. Assim, como bem ressaltado pelo Juízo de 
primeiro grau, parece precipitada a conclusão de que os fatos não apresentam 
relevância penal. Não se pode descartar a possibilidade de ocorrência de condutas mais 
graves, já que a versão apresentada pelo investigado e o contexto fático indicam 
circunstâncias nebulosas e pouco convincentes. Por fim, não há notícia nos autos de 
que o investigado tenha conseguido deixar o Brasil, sendo também prematuro concluir 
que não há qualquer perspectiva útil no prosseguimento do feito ou mesmo que a 
conduta possa ser albergada pela tese da insignificância. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a 
Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Participou da votação a Dra. Mônica Nicida 
Garcia. 

 
223. Processo: SR/DPF/MA-00650/2017-IPL Voto: 972/2020 Origem: COJUD/PRMA - 

COORDENADORIA 
JURÍDICA E DE 
DOCUMENTAÇÃO DA 
PR/MA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Apuração do crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Notícia de que 

os investigados retiveram indevidamente documentos, cartões de banco, de Bolsa Família 
e do INSS, pertencentes a indígenas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, 
apontando como justificativa a ausência de linha investigativa viável ao esclarecimento dos 
fatos noticiados. Arquivamento prematuro. Diversas diligências pendentes de cumprimento 
por parte da autoridade policial (fls. 36). Diligências relevantes à elucidação dos fatos 
noticiados. Dessa forma, constata-se que é precipitado o arquivamento do apuratório, tendo 
em vista a existência de linha investigativa idônea à continuidade das averiguações. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir no feito. Não 
homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
224. Processo: 1.15.000.003017/2019-59 - Eletrônico  Voto: 1258/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Voto vencedor. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Fiscalização realizada 

nos Correios. Apreensão de mercadorias desacompanhadas da documentação comprobatória da 
regular internalização. Tributos iludidos calculados em R$ 400,00. Revisão do arquivamento 
(art. 62, IV, da LC nº 75/93). De início, cumpre salientar que a importação, mesmo sendo de 
pequeno valor, não se enquadra dentro da cota de isenção para importações por meio dos 
Correios. Assim, 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, a investigada possui 
outros 2 (dois) registros 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 a Dra. Mônica 
Nicida Garcia. 

 
225. Processo: 1.29.009.001563/2019-80 - Eletrônico  Voto: 726/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de 

mercadorias de procedência estrangeira, introduzidas em território nacional sem documentação 
probatória de sua regular importação. Tributo iludido no valor R$ 1.875,99. 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 ostenta outra apreensão de mercadorias estrangeiras irregulares nos últimos 5 anos, 
ocasião na qual o valor dos tributos federais iludidos alcançou o montante de R$ 1.258,78, 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 a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
226. Processo: 1.29.011.000001/2020-11 - Eletrônico  Voto: 562/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributo iludido no 

valor R$ 5.023,83. 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 outro procedimento administrativo nos 
últimos 5 anos, ocasião na qual o valor dos tributos federais iludidos alcançou cerca de R$ 
10.747,93, 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 
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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 a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
227. Processo: 1.29.011.000004/2020-47 - Eletrônico  Voto: 563/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributo iludido no 

valor R$ 3.864,98. 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 outro procedimento administrativo nos 
últimos 5 anos, ocasião na qual o valor dos tributos federais iludidos alcançou cerca de R$ 
3.068,73, 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 a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
228. Processo: 1.29.011.000019/2020-13 - Eletrônico  Voto: 1260/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Voto vencedor. Notícia de fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). 

Apreensão de mercadorias desacompanhadas da documentação comprobatória da regular 
internalização em 11/9/2018. Tributos iludidos calculados em R$ 5.602,93. Revisão do 
arquivamento (art. 62, 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 2 (dois) registros 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 a Dra. Mônica 
Nicida Garcia. 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
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229. Processo: DPF/AM-00393/2017-INQ Voto: 842/2020 Origem: GABPR10-FPL - 
FILIPE PESSOA DE 
LUCENA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171) e ameaça (CP, art. 47). 

Relato de que, após verificar a ocorrência de diversos saques em sua conta poupança na 
Caixa Econômica Federal CEF (com a respectiva senha), ao se dirigir tanto a agência, 
quanto à Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência, teria recebido 
telefonemas ameaçadores de pessoa não identificada. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Segundo consta, terceira pessoa possuía a senha do cartão 
utilizado para saques. Oficiada, a CEF informou não ter suportado prejuízo financeiro. 
Informações que dão conta de que o delito praticado mediante uso de cartão bancário 
verdadeiro e de que não houve emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de 
segurança da instituição financeira. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da 
CEF. Prejuízo suportado por particular. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  

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). 

 
230. Processo: DPF/AM-00468/2015-INQ Voto: 728/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I) em desfavor 

de agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT em Manaus/AM. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). De acordo com as 
informações dos autos os valores subtraídos pertenciam, quase que em sua integralidade 
ao Banco do Brasil (R$ 98.682,49), sendo o prejuízo da ECT restrito a apenas R$ 908,42. 
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 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). 

 
231. Processo: SR/DPF/MG-02516/2016-INQ Voto: 896/2020 Origem: GABPR18-

CARSM - CARLOS 
ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto uso fraudulento de cartão Construcard da 

Caixa Econômica Federal, tendo em vista a notícia de que o investigado teria realizado 
compras em estabelecimento comercial utilizando-se de cartões Construcard de terceiros, 
sem o conhecimento destes, no valor de R$ 50.277,70 (cinquenta mil, duzentos e setenta e 
sete reais e setenta centavos). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). O valor em questão foi integralmente restituído à empresa pública federal. Os fatos 
narrados não demonstram prejuízo à CEF. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou 
interesse da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar 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). 

 
232. Processo: 1.14.001.000480/2019-76 - Eletrônico  Voto: 947/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento investigatório criminal. Notícia de que indígenas teriam ateado fogo em imóvel 

rural de propriedade do noticiante. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O imóvel 
em questão teria sido ocupado pelos indígenas, dando ensejo a ação de reintegração de posse. 
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O Procurador oficiante, ao analisar os autos da ação possessória, concluiu que o referido imóvel 
não se encontra localizado em terra indígena. Fatos narrados que não dizem respeito a direitos 
e interesses coletivos da comunidade indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se 
somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as 
matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, 
bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 
109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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). 

 
233. Processo: 1.14.014.000018/2020-63 - Eletrônico  Voto: 1013/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS-BA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de documentos encaminhados pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP, noticiando a suposta prática do crime previsto 
no art. 1º, I, da lei nº 8.176/91, consistente em comercializar etanol fora das especificações. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Crime contra a ordem econômica. 
Competência da Justiça Estadual (RE 513446, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda 
Turma, julgado em 16/12/2008). 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). 

 
234. Processo: 1.22.000.003660/2019-48 - Eletrônico  Voto: 785/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível ato de censura ou discriminação. O noticiante 

afirma que o facebook bloqueou dois blogs a ele pertencentes, apresentando a seguinte 
justificativa: violar padrões da comunidade. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 2ª CCR). 
Não consta dos autos nenhum indício de ação discriminatória por parte do facebook. A rigor, 
sequer há indícios da prática de crime no caso em análise. De fato, a referida rede social pode 
realizar o bloqueio de manifestações consideradas impróprias, segundo a sua política de 
publicações. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de 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 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). 

 
235. Processo: 1.22.026.000140/2019-95 - Eletrônico  Voto: 1195/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITUIUTABA-MG  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de sonegação 

tributária, supostamente praticado sob a forma de ocultação de fatos geradores na Declaração 
de Imposto de Renda de Pessoa Física. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª 
CCR). Instada, a Receita Federal informou que não existem procedimentos fiscais instaurados 
em relação aos sujeitos passivos e, portanto, inexistem créditos tributários constituídos em seu 
desfavor. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do 
crédito tributário. Falta de justa causa, no momento, para justificar o prosseguimento da 
persecução penal quanto ao crime de sonegação tributária. Contudo, conforme consta da 
representação, há indícios de crime contra a economia popular, tendo em vista a prática de 
pirâmide financeira. Aplicação da Súmula nº 498 do STF (Compete a justiça dos estados, em 
ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta 
que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a 
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competência da Justiça Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 
13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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). 

 
236. Processo: 1.23.000.002176/2019-64 - Eletrônico  Voto: 998/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível manifestação racista proferida por membro do 

Ministério Público do Estado do Pará. Noticiante faz menção a reportagem veiculada em site, 
na qual é noticiado que o investigado teria proferido manifestações racistas em palestra. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e 
interesses da União ou de 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 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). 

 
237. Processo: 1.25.005.000081/2020-25 - Eletrônico  Voto: 1087/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LONDRINA-PR  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar prática do crime tipificado no art. 102 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do crime de apropriação indébita, por parte dos investigados, 
que estariam se apropriando dos benefícios previdenciários das vítimas. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de particular. 
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 
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 
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). 

 
238. Processo: 1.25.005.000083/2020-14 - Eletrônico  Voto: 1036/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representação noticiando tentativa 

de fraude, por meio de telefonemas, com a afirmação de que a vítima tinha direito a expurgos 
inflacionários de plano econômico pretérito. Ainda, a noticiante menciona outra ligação 
fraudulenta, com pedido de resgate em razão do sequestro de uma de suas filhas. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possíveis prejuízos suportados 
exclusivamente por particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e 
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência 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 do Distrito 
Federal e Territórios.  

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). 

 
239. Processo: 1.30.001.000516/2020-10 - Eletrônico  Voto: 834/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de representação na qual o noticiante alega estar sendo vítima 

de ameaça e injúria praticadas por terceiros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 2ª CCR). 
Não consta dos autos nenhum indício de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou 
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação 
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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). 

 
240. Processo: 1.30.001.004430/2019-14 - Eletrônico  Voto: 688/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita por parte de 

advogado que realizou o levantamento de valores recebidos em ação de repetição de indébito e 
não teria repassado o montante devido ao autor da demanda. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32 2ª CCR). Eventual prejuízo ao patrimônio e à boa-fé de particular. Inexistência de lesão 
direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 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 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). 

 
241. Processo: 1.30.001.004889/2019-18 - Eletrônico  Voto: 747/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão dando conta do 

suposto crime de estelionato (CP, art. 171). O representante narra que comprou um imóvel e o 
vendedor teria desaparecido após seu pagamento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 2ª 
CCR). Prática de crime de estelionato em prejuízo de particular. Inexistência 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). 

 
242. Processo: 1.33.000.000463/2020-27 - Eletrônico  Voto: 1070/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática de crime previsto na Lei nº 7.492/86, 

tendo em vista relato de que o investigado teria negociado Letra do Tesouro Nacional (LTN) 
falsa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). A Secretaria do Tesouro 
Nacional afirmou que a LTN em questão é falsa. Porém, esclareceu que não existem LTN 
cartulares válidas, pois todas as LTN cartulares emitidas nos anos 70 tinham prazo de 
vencimento de 365 dias. Dessa forma, não se verifica prejuízo a bem, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, tendo em vista 
que não mais existem LTN cartulares válidas. Somente vislumbra-se a prática do crime previsto 
no art. 171, do Código Penal, entre particulares. Inexistência 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). 

 
243. Processo: 1.34.001.007910/2019-98 - Eletrônico  Voto: 1222/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Representação apresentada pela INFRAPREV Instituto Infraero de Seguridade 

Social, entidade responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões a seus participantes. 
Segundo consta dos autos, a INFRAPREV ajuizou ação de execução em face dos investigados, 
que figuravam como avalistas em título de crédito em favor do referido instituto. A 
INFRAPREV alega que os avalistas utilizaram-se de expedientes para ocultação de patrimônio, 
com o objetivo de escapar da obrigação de pagar o débito. Possível ocorrência do crime de 
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lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 2ª CCR). Não consta dos autos nenhum indício da prática de crimes de competência da 
Justiça Federal por parte dos investigados. Eventual incompatibilidade entre o estilo de vida 
dos investigados e a situação de insolvência apresentada não se mostra suficiente à instauração 
de investigação pela prática do crime de lavagem de dinheiro. No mesmo sentido, possível 
existência de bens no exterior, de propriedade dos investigados, por si só, não configura 
fundamento satisfatório para dar início a uma investigação pelo crime de evasão de divisas. No 
entanto, pelo que consta dos autos, vislumbra-se possível prática do crime de fraude a execução 
(art. 179, CP). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da 
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência 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). 

 
244. Processo: 1.34.001.009043/2019-25 - Eletrônico  Voto: 928/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). 

Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, dando conta 
de movimentações financeiras atípicas por pessoa física. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 2ª CCR). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de 
competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente for de competência 
da Justiça Federal. No caso, as investigações denotam a prática de crime contra a economia 
popular ou estelionato como delito antecedente à lavagem de capitais, de competência da 
Justiça Estadual, eis que os valores movimentados têm origem em troca de créditos alimentícios 
por dinheiro, mediante a cobrança de comissão sobre o valor solicitado. 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). 

 
245. Processo: 1.34.015.000029/2020-41 - Eletrônico  Voto: 871/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto esquema de pirâmide financeira. Possível crime 

de estelionato (art. 171 do CP). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). 
Segundo pesquisas na internet, verifica-se que se trata de empresa que utiliza o esquema Ponzi, 
ou seja, esquema de marketing multinível, que consistia em oferecer lucros exorbitantes, tendo 
os associados uma perspectiva de benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do 
ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de 
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da 
2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público Federal (Procedimento nº 
1.17.000.002035/2013-53, 594ª Sessão Ordinária, 20/03/2014; Procedimento nº 
1.20.002.000124/2014-31, 611ª Sessão Ordinária, 10/11/2014). Homologação do declínio em 
favor do Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
246. Processo: 1.00.000.014852/2019-47 - Eletrônico  Voto: 760/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Conflito de Atribuições. Termo Circunstanciado instaurado pela Polícia Civil do Estado de São 

Paulo para apurar a suposta prática do crime de esbulho possessório (Art. 161, § 1º, II, do CP), 
tendo em vista a notícia de invasão de propriedade alheia. Declaração do investigado no sentido 
de que as terras em questão pertencem ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA. O Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu cuidar-se do crime previsto no 
art. 20, parágrafo único, da Lei nº 4.947/66 e solicitou a remessa dos autos à Seção Judiciária 
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da Justiça Federal em Araçatuba-SP. Remessa dos autos pela Justiça Estadual. O Procurador 
da República oficiante, por sua vez, considerou que não se justifica a competência da Justiça 
Federal para processar e julgar o caso, por entender que, em que pese a propriedade das terras 
ser de Autarquia Federal (INCRA), a conduta delitiva não ofende a titularidade do imóvel, 
sendo o único prejudicado o particular que teve sua residência supostamente invadida. 
Discordância do Juízo Federal. Está presente, na verdade, um conflito negativo de atribuições 
entre membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
Remessa à PGR. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR para manifestação. Análise do conflito 
de atribuições. Com efeito, o crime de esbulho possessório, praticado contra possuidor 
particular, ainda que perpetrado em terras públicas, pertencentes à União, não fixa a 
competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso e, da mesma forma, não determina 
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Ausência de ameaça à 
titularidade das terras. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: CC 121150 / PR, Relator(a) 
Ministra Alderita Ramos de Oliveira, TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 04/02/2013, 
DJe 20/02/2013; CC 15617 / PA, Relator(a) Ministro Vicente Leal, TERCEIRA SECAO, Data 
do Julgamento 24/04/1996, DJ 03/06/1996. Nesse contexto, verifica-se a atribuição do 
Ministério Público Estadual para persecução penal. Configurado o conflito de atribuições entre 
o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-
Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses 
Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir 
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
247. Processo: DPF/CE/JN-00268/2017-INQ Voto: 804/2020 Origem: GABPRM1-LMS - 

LIVIA MARIA DE SOUSA  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Homicídio tentado (art. 121, § 2º, V e art. 14, II do CP). Notícia de que 

Agência da Previdência Social de Acopiara/CE foi alvejada por 8 tiros, bem como a casa 
de uma servidora do INSS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
Não há imagens do circuito de monitoramento interno da agência. Imagens oriundas de 
estabelecimentos comerciais próximos não se mostraram proveitosas ao esclarecimento da 
autoria dos disparos. Gerente da agência afirmou que, em muitas circunstâncias, há 
inconformismo com a negativa na concessão de benefícios, mas que não suspeitava de 
ninguém. Diante desse cenário, verifica-se que não há linha investigativa viável à 
elucidação da autoria delitiva. Ausência de indícios de autoria. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
248. Processo: DPF-GO-0894/2017-INQ Voto: 800/2020 Origem: GABPRM3-OBN - 

OTAVIO BALESTRA NETO  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possíveis irregularidades na percepção de benefício concedido no 

âmbito do Programa Bolsa Família, por servidora pública da Prefeitura de Hidrolina/GO 
(CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Realizadas 
as diligências, restou demonstrado que a investigada ocupou cargo público 
comissionado, na Prefeitura de Hidrolina/GO, durante período em que recebeu o 
benefício. Contudo, a família da investigada é composta por 5 pessoas, sendo 3 filhos 
menores. Dessa forma, ainda que se leve em consideração a remuneração por ela 
recebida, em razão do exercício de cargo público, verifica-se que a renda per capita 
mensal encontra-se dentro dos limites estabelecidos para concessão do benefício. 
Atipicidade material. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
249. Processo: DPF/RN-2017.0001428-IP - 

Eletrônico  
Voto: 1199/2020 Origem: GABPR13-FVS - 

FELIPE VALENTE SIMAN  
Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 

171, § 3º) cometido em face do INSS, referente a suposto saque fraudulento de beneficio 
previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Segundo restou apurado, parcela dos valores depositados foram restituídos pelo Banco 
com o saldo existente na conta titularizada pela beneficiária. No entanto, constatou-se que 
foi realizado saque, após o falecimento da titular, de quantia correspondente a 
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aproximadamente 3 (três) parcelas do benefício. Contatada por telefone, a filha da 
beneficiária informou que o montante sacado serviu para custear despesas do funeral da 
mãe e pagamento de outros débitos. Desse modo, observa-se a incidência da Orientação 
nº 4 desta 2ª CCR que permite o arquivamento dos autos quando não houver prova do 
dolo no saque de até 3 (três) benefícios previdenciários. Falta 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). 

 
250. Processo: DPF/VGA/MG-00216/2019-IPL Voto: 1203/2020 Origem: GABPRM1-LMG - 

LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de 

ordem judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O investigado, 
gerente de agência do Banco Bradesco, teria descumprido ordem judicial consistente em 
encaminhar ao Juízo, todos os contratos de financiamento de bens imóveis e veículos 
firmados por cliente do banco. O investigado informou que não poderia encaminhar a 
referida documentação, em razão de cuidar-se de cliente de outra agência. O investigado 
encaminhou o ofício com a determinação judicial ao setor jurídico da instituição financeira. 
Dessa forma, observa-se que o investigado adotou as providências que se encontravam ao 
seu alcance para o cumprimento da ordem. 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). 

 
251. Processo: DPF/VGA/MG-00241/2017-IPL Voto: 806/2020 Origem: GABPRM2-

GSVAH - GABRIELA 
SARAIVA VICENTE DE 
AZEVEDO HOSSRI  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), tendo vista que 

o investigado teria falsificado dados na sua CTPS, rasurando o campo cargo, com vistas a 
ludibriar Juízo Federal em ação previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Consta dos autos que o investigado, em segunda instância, logrou êxito em reverter 
a sentença de improcedência, tendo sido deferido o pedido de aposentadoria rural por idade, 
tendo a ação previdenciária já transitado em julgado. Assim, verifica-se que o beneficiário 
obteve o direito à percepção da aposentadoria, não havendo obtenção de vantagem indevida 
em prejuízo do INSS. A falsa informação lançada na CTPS não teve o condão de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que 
o beneficiário obteve direito à aposentadoria. 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). 

 
252. Processo: JF/PE-0817186-

89.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 840/2020 Origem: GABPR13-AWSC - 
ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, 

fluvial ou aéreo (art. 261, CP). A investigada teria adentrado no pátio do Aeroporto 
Internacional dos Guararapes/PE, corrido em direção à aeronave prefixo PR-GCS e 
posicionado-se à frente desta, quando piloto e passageiro já estariam embarcados para 
execução de plano de voo previamente autorizado. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). A aeronave havia sido comprada pelo irmão da investigada. Em razão 
do descumprimento de cláusulas contratuais pelo comprador, o vendedor teria decidido 
reaver o bem. Após conseguir a liberação da aeronave, o antigo dono deu início ao 
procedimento para levar a aeronave de volta à cidade de Paragominas/PA. A investigada 
destacou que jamais teve a intenção de impedir que a aeronave deixasse o solo. Nesse 
contexto, não se verifica intenção e vontade consciente, por parte da investigada, em 
atentar contra a segurança de transporte aéreo, restando ausente o dolo na conduta. Com 
efeito, observa-se que a investigada praticou ação intempestiva, possivelmente, por não 
ter a compreensão de todas as circunstâncias do negócio. 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). 

 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 102 
 

 
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. 

 

253. Processo: JF/PE-0822196-
17.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 789/2020 Origem: GABPR13-AWSC - 
ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Notícia de que o 

investigado teria sido contratado pela empresa reclamada para representar os interesses 
do empregado reclamante, em ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Diligências. Oitiva das partes. Em sede de investigação policial, o 
reclamante afirmou nunca ter contratado o advogado investigado. O preposto da empresa 
declarou não conhecer o advogado investigado. O advogado investigado afirmou ter sido 
procurado pelo reclamante. Em que pese a existência de declarações contraditórias, não 
se verificam indícios razoáveis da prática de crime. Ausência de provas da materialidade 
delitiva e, por conseguinte, 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). 

 
254. Processo: JF-TAB/AM-1000032-

22.2020.4.01.3201-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 697/2020 Origem: GABPRM1-BSD - 
SARAH TERESA 
CAVALCANTI DE BRITTO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 

40, I). Apreensão, no dia 26/10/2019, de 14.375 gramas de cocaína. Droga encontrada 
nas dependências de embarcação, no Município de Santo Antônio do Içá/AM. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios de autoria. Agente 
de Polícia Federal informou que as diligências e entrevistas realizadas com passageiros 
e tripulantes restaram infrutíferas no sentido de identificar o proprietário do 
entorpecente. Droga possivelmente abandonada no interior da embarcação. Ausência 
de linha investigativa potencialmente idônea. Incidência da Orientação nº 26/2016. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
255. Processo: SR/DPF/MG-00965/2017-INQ Voto: 780/2020 Origem: GABPR17-FPBN - 

FELIPE PEIXOTO BRAGA 
NETTO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Apuração do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). 

Recebimento indevido de benefício assistencial de amparo ao idoso. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Foi verificado que a estelionatário se utilizou de 
documentos falsos e dados inverídicos para a obtenção do benefício. Assim, mesmo após a 
realização de diversas diligências, não foi possível angariar elementos mínimos de autoria 
delitiva. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
256. Processo: SR/DPF/MG-01679/2018-INQ Voto: 1107/2020 Origem: GABPR15-TMFM - 

THIAGO MENICUCCI 
FRANKLIN DE MIRANDA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, art. 342) em processo 

judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O depoimento prestado pelo 
investigado sequer foi mencionado na sentença, não apresentando nenhuma influência no 
julgamento. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, no caso concreto. Não 
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-
34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo 
Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 
12/06/2017, Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo 
nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen, 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). 

 
257. Processo: SR/DPF/MG-01823/2018-INQ Voto: 1106/2020 Origem: GABPR15-TMFM - 

THIAGO MENICUCCI 
FRANKLIN DE MIRANDA 
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Saque 

indevido de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não restou comprovada a prática do crime noticiado. Os 
únicos pagamentos realizados após o falecimento da titular referiam-se ao mês anterior à 
data do óbito e aos respectivos direitos remuneratórios. Ausência de crime. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
258. Processo: SR/DPF/PA-00678/2012-INQ Voto: 1064/2020 Origem: GABPR8-MABP - 

MELIZA ALVES 
BARBOSA PESSOA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Suposta 

contrafação de escritura de reconhecimento de paternidade, utilizada em pedido de 
permanência formalizado por estrangeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). O cartório responsável pela emissão da certidão de nascimento, da escritura de 
reconhecimento de paternidade e da certidão de casamento apresentadas pelo investigado, 
informou cuidar-se de documentação autêntica. Os únicos indícios da prática do crime de 
falsidade ideológica são os depoimentos dos avós maternos, que afirmaram que o 
investigado não é o pai biológico. O pedido de permanência formalizado pelo investigado 
foi indeferido. Consta dos autos que o investigado, sua esposa e sua filha estão morando 
em Portugal. Ausência de indícios robustos da materialidade delitiva. Ausência de linha 
investigativa viável. Homologação do Arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
259. Processo: SR/PF/CE-00412/2017-INQ Voto: 807/2020 Origem: GABPR14-RMC - 

ROMULO MOREIRA 
CONRADO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Notícia de alteração repentina do quadro societário de empresa privada 

para, supostamente, beneficiar os sócios ingressantes, tendo em vista a expedição de 
precatório em favor dos sócios da empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). O Procurador oficiante entendeu que houve alteração societária verdadeira e 
regular, em que antigos sócios retornaram à sociedade e os que antes haviam ingressado, 
retiraram-se. De fato, não se verifica nenhuma conduta criminosa no caso em análise, 
observando-se, pelo que consta dos autos, a realização de negócio plenamente regular. 
Conforme declaração de um dos sócios, o retorno dos antigos sócios se deu para assegurar 
o recebimento de precatório a que eles tinham direito. A alteração do quadro societário da 
empresa, nesse contexto, representa negócio de interesse estritamente particular, não se 
verificando sequer interesse da União. Fato atípico. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
260. Processo: 1.13.000.003031/2019-27 - Eletrônico  Voto: 1027/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de cópia do IPL nº DPF-TAB/AM-00068/2016-INQ, 

remetido pelo 1º OFÍCIO DA PRM-TABATINGA, noticiando a possível prática do crime de 
evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/1986). O investigado foi encontrado, no Município 
de Tabatinga/AM, em posse de US$ 4.000,00 (quatro mil dólares). Quantia supostamente 
destinada ao exterior (Colômbia). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Embora se verifique a presença de alguns indícios de que o investigado tinha a intenção de 
levar o montante ao exterior, as circunstâncias da apreensão não demonstram que houve a 
prática do crime de evasão de divisas, sequer em sua forma tentada, considerando que, a rigor, 
o investigado não foi encontrado se dirigindo ao exterior, ou na fronteira com outro país. Não 
se observa a realização concreta dos elementos constitutivos do tipo penal. Carência de indícios 
mínimos aptos a indicar a prática de crime. Inexistência de justa causa para justificar o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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261. Processo: 1.14.000.002927/2019-51 - Eletrônico  Voto: 1149/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de ordem 

judicial nos autos de processo trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Posterior cumprimento. Atraso justificado. Inexistência de conduta voluntária e consciente 
voltada a desobedecer determinação judicial. Ausência de dolo. Homologação do 
Arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
262. Processo: 1.14.004.000046/2020-08 - Eletrônico  Voto: 779/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FEIRA 
DE SANTANA-B  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Ajuizamento de ação previdenciária. Juntada de certidão com informações falsas. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Certidão sem assinatura, não possuindo validade 
jurídica. O próprio autor da ação negou a informação constante do documento. Ausência de 
dolo. Fato atípico. Homologação do Arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
263. Processo: 1.14.007.000006/2020-28 - Eletrônico  Voto: 764/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido 

de benefício de aposentadoria rural sem a comprovação pertinente. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Extrai-se dos autos que houve o recebimento indevido do benefício 
de 29/09/1996 a 18/03/2003. 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 17 
(dezessete) anos da data em que se deu a suspensão do benefício irregular (18/03/2003). 
Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 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). 

 
264. Processo: 1.14.007.000699/2019-15 - Eletrônico  Voto: 939/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Saque indevido de 

benefício previdenciário após o óbito do titular, no período compreendido entre 01/06/2018 e 
31/12/2018. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada reconheceu a 
irregularidade praticada e demonstrou interesse em restituir os valores indevidamente sacados, 
solicitando o parcelamento do débito. Ausência de dolo. Reparação do prejuízo ao erário. 
Conduta não apresenta relevância penal apta a justificar o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
265. Processo: 1.15.002.000010/2020-07 - Eletrônico  Voto: 749/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Saque indevido de 

benefício previdenciário após o óbito do titular, no período compreendido entre 07/2012 e 
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06/2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada reconheceu a 
irregularidade praticada e devolveu os valores sacados. Em sua defesa, alegou que a titular do 
benefício havia deixado diversas dívidas. Ausência de dolo. Ausência de prejuízo ao erário. 
Conduta não apresenta relevância penal apta a justificar o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
266. Processo: 1.16.000.002707/2019-53 - Eletrônico  Voto: 1141/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Peças de Procedimento Preparatório encaminhadas pelo MPT ao MPDFT 

noticiando possível adulteração de contracheques dos empregados de empresa privada. O 
MPDFT promoveu o declínio de atribuições ao MPF, tendo em vista a possível prática do crime 
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Instada, a Receita Federal informou não ter localizado registro de procedimento 
fiscal em face da empresa em questão. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da 
constituição definitiva do crédito tributário. 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). Falta de 
justa causa, no momento, para justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
267. Processo: 1.16.000.003104/2019-79 - Eletrônico  Voto: 915/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Homicídio tentado. Representação fazendo referência a reportagem que 

noticiou suposta tentativa de homicídio praticada pelo então Procurador-Geral da República, 
que teria se dirigido ao Supremo Tribunal Federal com a intenção de executar Ministro da Corte 
Suprema. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cuida-se de mero relato feito pelo 
então Procurador-geral da República, não se verificando nenhum indício de que os fatos tenham 
acontecido conforme sua versão. Ademais, não houve início dos atos executórios, não 
configurando o crime sequer na forma tentada. Ausência de crime. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
268. Processo: 1.19.000.000987/2019-53 - Eletrônico  Voto: 1020/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Homicídio. Representação relatando que servidor do Ministério do 

Planejamento faleceu em decorrência de acidente vascular cerebral. Segundo o noticiante, 
práticas de perseguição e assédio moral por parte do diretor da TV UFMA teriam causado o 
falecimento. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não se verifica nexo de 
causalidade entre a conduta do investigado e o falecimento do servidor. Ausência de crime. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
269. Processo: 1.21.000.000040/2020-28 - Eletrônico  Voto: 1162/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Abuso de autoridade. Tortura. Representação apresentada por interno da Bravo 

Penitenciária Federal de Campo Grande noticiando supostos crimes praticados por agentes 
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penitenciários. O noticiante alega que seu momento de visita foi interrompido, sob a 
desconfiança de que ele encontrava-se passando informações a respeito de outro interno. Em 
outra situação, durante a visita, o noticiante teria solicitado aos agentes que o retirassem para 
urinar, o que não foi permitido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos 
noticiados não configuram crime. A fiscalização rigorosa dos momentos de visita caracteriza 
ação voltada à garantia da segurança. Os fatos noticiados configuram meras situações de 
desconforto inerentes ao trabalho em uma penitenciária. Ausência de crime. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
270. Processo: 1.21.000.000068/2020-65 - Eletrônico  Voto: 979/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149, 

CP). Notícia de que empregados da fazenda Mestiço trabalhavam em condições irregulares 
(jornada de trabalho exaustiva, ausência de assinatura em carteira de trabalho). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal na 
fazenda Mestiço. Não foi constatada a prática de nenhum ilícito penal. Nenhum dos 
trabalhadores entrevistados relatou ser submetido a jornada de trabalho exaustiva. 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). 

 
271. Processo: 1.21.000.001544/2019-21 - Eletrônico  Voto: 808/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Contrabando de agrotóxicos (art. 334-A do CP). Apreensão de 1.300 kg de 

veneno de origem estrangeira, em veículo FIAT Doblô, localizado no km 235 da BR 060. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. No dia 14/03/2019, Policial 
Rodoviário Federal deu ordem de parada ao veículo FIAT Doblô, placa PVE-1576/MA. Ao 
realizar a revista no veículo, o policial encontrou agrotóxicos de origem estrangeira, sem a 
necessária documentação legal. Enquanto o policial realizava contato com outros policiais, via 
rádio, o condutor empreendeu fuga. Verificou-se que o veículo estava em nome de indivíduo 
residente em São Luís/MA e, após a realização de pesquisas nos sistemas do MPF, não foi 
possível estabelecer vinculação entre o proprietário do veículo e o crime sob investigação. 
Assim, apesar da materialidade do delito, o detentor das mercadorias não foi identificado. 
Diante desse cenário, verifica-se que não há linha investigativa viável à elucidação da autoria 
delitiva. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
272. Processo: 1.22.000.000146/2020-94 - Eletrônico  Voto: 1090/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação fiscal para fins penais encaminhada pela 

Receita Federal, noticiando a prática dos crimes previstos no art. 168-A e art. 337-A, do Código 
Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto ao auto de infração nº 
51.045.980-3, verificou-se o pagamento do débito tributário, havendo, portanto, a extinção da 
punibilidade. Enunciado nº 52 da 2ª CCR. Em relação aos autos de infração nº 51.021.947-0 e 
nº 51.021.949-7, houve a desconstituição dos lançamentos tributários, em virtude de decisão 
judicial. Diante disso, não restam infrações penais a serem investigadas pelo 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). 

 
273. Processo: 1.22.024.000376/2018-61 - Eletrônico  Voto: 1138/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297), 

tendo em vista a apresentação de documento falso em requerimento de benefício 
previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Falsificação grosseira, 
incapaz de ludibriar uma pessoa comum, sendo imediatamente reconhecida pela servidora 
responsável pela análise dos documentos. Requerimento de benefício previdenciário 
indeferido. Eventual prática de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, em que 
não se pune sequer a tentativa. Carência de potencialidade lesiva. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
274. Processo: 1.23.000.001479/2019-60 - Eletrônico  Voto: 1073/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação noticiando a possível 

prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), tendo em vista que 
servidora da Prefeitura de Marapanim/PA teve seu pedido de auxílio-doença indeferido pelo 
INSS, em razão da ausência de repasse de suas contribuições previdenciárias pelo Município 
de Marapanim/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instada, a Receita 
Federal informou não existir procedimento fiscal instaurado e/ou crédito tributário constituído 
em desfavor do Município de Marapanim/PA, em decorrência de não repasse de contribuições 
previdenciárias descontadas da servidora. Crime de natureza material, cuja tipificação depende 
da constituição definitiva do crédito tributário. 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). Falta de 
justa causa, no momento, para justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
275. Processo: 1.24.000.001707/2018-83 - Eletrônico  Voto: 762/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Eleitoral. Suposto crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral. Segundo 

consta, candidata a Deputado Estadual, teria ido à Unidade Básica de Saúde do Sítio 
Patamuté/PB e, logo após a visita, se apropriado de documentos de pacientes existentes na 
unidade para fins de marcação de consulta com o escopo de angariar apoio político dos 
beneficiários e seus familiares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após 
diligências, não se obteve elementos concretos quanto a eventual benefício eleitoral da 
candidata ou mesmo a existência de pedido de voto. Inexistência de elementos que apontem 
que o investigado captaria votos irregularmente. Ausência de indícios da prática de crime. 
Homologação de arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
276. Processo: 1.25.000.000509/2020-80 - Eletrônico  Voto: 693/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão em 

que o noticiante relata ser vítima de diversos crimes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). O Procurador da República oficiante determinou o arquivamento da representação, 
nos termos da Orientação Conjunta nº 2/2015, uma vez que se cuidava de manifestação confusa 
e desconexa, desacompanhada de documentos que pudessem servir ao esclarecimento das 
alegações. Recurso do interessado, que se manifestou, novamente, de maneira confusa, pela 
continuidade do procedimento. Verifica-se que não foram indicados pelo noticiante, tanto em 
sua manifestação inicial quanto em seu recurso, fatos dotados das mínimas e necessárias 
condições de objetividade e coerência aptas a permitir a compreensão da situação. Fatos 
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relatados de forma desconexa, desacompanhados de elementos de informação capazes de 
possibilitar uma investigação idônea. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a 
deflagração de procedimento investigativo. 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). 

 
277. Processo: 1.25.000.005168/2018-14 - Eletrônico  Voto: 1015/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Administrativo autuado para acompanhar parcelamento de débito fiscal ocorrido 

nos autos de inquérito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Exclusão do 
contribuinte do regime de parcelamento. Prosseguimento da persecução penal. Perda do objeto 
do presente procedimento. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
278. Processo: 1.26.000.000184/2020-06 - Eletrônico  Voto: 724/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime de estelionato, em razão da possível 

propositura de lide simulada perante a Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Suposta fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso 
do processo. Eventual deslealdade processual deve ser enfrentada por meio de regras do CPC, 
que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa e ainda a punição 
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Alegações não comprovadas não constituem 
indício, por si só, da existência de demanda simulada, não configurando fundamento idôneo 
para instauração de investigação formal. 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). 

 
279. Processo: 1.26.000.000423/2020-10 - Eletrônico  Voto: 870/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato insaturada a partir de manifestação anônima encaminhada via remessa postal, 

na qual consta cópia de matéria jornalistica que noticia a Ação Penal nº 0026701-
25.2015.8.17.0001 perante a Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem 
Tributária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se vislumbra fato passível 
de apuração na notícia encaminhada, que já foi objeto de ação penal manejada perante a Justiça 
Estadual. Ainda, insta salientar que, caso o Juízo se depare com fato supostamente criminoso 
de competência federal, este formulará representação ao MPF. Falta 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). 

 
280. Processo: 1.26.001.000126/2019-21 - Eletrônico  Voto: 765/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de ordem 

judicial no âmbito de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Posterior cumprimento. Atraso justificado nos autos. Inexistência de conduta voluntária e 
consciente voltada a desobedecer determinação judicial. Ausência de dolo. Homologação do 
Arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
281. Processo: 1.29.000.000582/2020-11 - Eletrônico  Voto: 945/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Documento apresentado 

em processo judicial contendo assinatura, com data posterior à data do óbito da signatária. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ao que parece, cuida-se de erro 
material praticado por quem preencheu a ficha cadastral, tendo em vista que a data da impressão 
do documento é anterior à data do óbito da signatária. Fato atípico. Homologação do 
Arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
282. Processo: 1.29.000.000605/2020-89 - Eletrônico  Voto: 937/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, art. 342) em reclamatória 

trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Julgador, ao proferir a 
sentença, por identificar que a testemunha prestou informações contraditórias, não reconheceu 
valor probatório ao depoimento em questão. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, 
no caso concreto. Não configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 
1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis 
Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, 
de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo 
nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen, 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). 

 
283. Processo: 1.29.000.000741/2020-79 - Eletrônico  Voto: 1187/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do delito de descaminho (art. 334, CP), 

tendo em vista Representação Fiscal para Fins Penais relatando que, em fiscalização realizada 
em Posto Fiscal dos Correios, em 09/05/2011, foi encontrada mercadoria estrangeira 
desacompanhada de documentação fiscal. A mercadoria foi retida e o contribuinte notificado. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano de 2011. Prescrição 
da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP), com relação ao possível crime do art. 334 do 
CP, já que decorridos mais de 8 anos da data do fato. Extinção da punibilidade (art. 107, IV, 
CP). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
284. Processo: 1.33.000.000391/2020-18 - Eletrônico  Voto: 1167/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Violação de correspondência (art. 40, Lei nº 6.538/1978). Notícia de suposto 

crime de violação de correspondência praticado por funcionária dos Correios, que teria aberto 
correspondência e registrado imagens de seu conteúdo. Consta dos autos declaração de 
empregada do destinatário, afirmando que autorizou que a funcionária dos Correios procedesse 
à abertura da correspondência, fotografasse seu conteúdo e encaminhasse via Whatsapp. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O Procurador oficiante entendeu que não se 
configurou o crime sob análise em virtude de ter havido autorização do destinatário para 
abertura da correspondência. A rigor, a autorização do destinatário não descaracteriza a prática 
criminosa, tendo em vista que o sigilo da correspondência é um direito não apenas do 
destinatário, mas também do remetente, consistindo em interesse dos Correios a sua 
preservação. Todavia, observa-se que, no âmbito de processo disciplinar, foi aplicada 
penalidade de rescisão contratual por justa causa em face da investigada. Nesse contexto, 
considerando o mínimo grau de reprovabilidade da conduta, bem como tendo em vista que a 
pena cominada ao delito em questão é bastante branda (6 meses de detenção), é possível 
concluir, de acordo com a Orientação nº 30 da 2ª CCR, que a aplicação de sanção extrapenal é 
suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. 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). 
 
285. Processo: 1.34.003.000047/2020-61 - Eletrônico  Voto: 1183/2020 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Saque indevido de 

benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Não restou comprovada a prática do crime noticiado. O único pagamento realizado após o 
falecimento da titular do benefício referia-se a mês no qual ela ainda se encontrava viva. 
Ausência de crime. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
286. Processo: 1.34.012.000114/2020-39 - Eletrônico  Voto: 837/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do delito previsto no art. 334, CP, com 

redação anterior à Lei nº 13.008/2014. Em 27/10/2011, em estabelecimento comercial, foram 
encontrados 29 maços de cigarro de origem estrangeira e comercialização proibida no país. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano de 2011. Prescrição 
da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP), 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 (art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
287. Processo: 1.34.012.000253/2020-62 - Eletrônico  Voto: 1016/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do delito previsto no art. 334, CP, com 

redação anterior à Lei nº 13.008/2014. Em 26/11/2011, em estabelecimento comercial, foram 
encontrados 04 maços de cigarro de origem estrangeira e comercialização proibida no país. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano de 2011. Prescrição 
da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP), 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 (art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
288. Processo: 1.34.043.000111/2020-38 - Eletrônico  Voto: 685/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Ajuizamento de ação 

previdenciária com indicação de endereço eventualmente falso. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de dolo. Fato atípico. Informação sujeita a verificação. 
Atipicidade da conduta de utilizar, em juízo, endereço que não corresponda à realidade dos 
fatos, na linha da jurisprudência do STJ (HC 473.351/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018). Homologação 
do Arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
289. Processo: 1.36.000.000745/2019-89 - Eletrônico  Voto: 869/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício encaminhado pela Superintendência-Regional do 

Trabalho do Tocantins noticiando suposto crime de desobediência (CP, art. 330), haja vista que 
sociedade empresária descumpriu termo de interdição de duas máquinas. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos que no mesmo ato em que se 
confirmou o descumprimento da interdição, pois as máquinas estavam em funcionamento, a 
equipe de fiscalização, apesar de ter constatado essa infração administrativa, assegurou que as 
alterações foram realizadas no maquinário com sucesso, motivo pelo qual retirou a interdição 
das máquinas. Autuação administrativa que se mostra suficiente para a repreensão da conduta 
examinada. Aplicação do princípio da ultima ratio do Direito 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
290. Processo: DPF/JFA/MG-00152/2017-INQ Voto: 1063/2020 Origem: GABPR4-AAS - 

AGUEDA APARECIDA 
SILVA SOUTO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Apuração dos crimes previstos no art. 241-A e art. 241-B da Lei nº 

8.069/90. Notícia de que o usuário do IP nº 177.126.230.94 teria efetuado o upload de 
imagem contendo pornografia infantojuvenil para o e-mail 
lauanysapequinha1234@gmail.com. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª 
CCR). 1) Quanto ao crime descrito no art. 241-A, realizadas diligências investigatórias, não 
se verificou, quanto ao investigado, indícios da realização dos referidos uploads de imagem 
contendo pornografia infantojuvenil. Assim, ausente materialidade delitiva. Falta de justa 
causa. Homologação de arquivamento. 2) Contudo, há provas de que o investigado 
armazenava em disco rígido, vasto material de cunho sexual envolvendo crianças e 
adolescentes, o que indica a prática do crime no art. 241-B. Ausência de indícios de 
transnacionalidade ou compartilhamento do conteúdo em rede aberta na internet. 
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 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
291. Processo: 1.34.001.008865/2019-99 - Eletrônico  Voto: 875/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: NOTICIA DE FATO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL CONTENDO CENAS DE 

CRIANÇAS EM POSES SEXUALIZADAS. MPF: ATIPICIDADE. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO QUE SE RECEBE COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 
TIPICIDADE DA CONDUTA. SALA DE BATE PAPO VIRTUAL. AMBIENTE 
RESERVADO. AUSÊNCIA DE TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. 
HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de notícia de Fato 
encaminhada por provedor de internet, em cumprimento à alínea g da cláusula segunda do 
Termo de Compromisso de Integração Operacional firmado com a Procuradoria da República 
em São Paulo dando conta que usuário daquele provedor teria divulgado imagem de 
pornografia infantil em sala de bate papo (Lei nº 8.069/90, art. 241-A). 2. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender atípica a conduta, já que 
as duas imagens mostram crianças em pose sensual, mas sem atender aos termos do art. 241-E 
do ECA, uma vez que não revelam atividade sexual explícita, real ou simulada, nem trazem a 
exibição de órgãos genitais para fins primordialmente sexuais. 3. Recebimento da promoção de 
arquivamento como declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 4. Não assiste razão 
ao Procurador oficiante, data vênia. Segundo se verifica dos autos, as duas fotos apresentam 
crianças em poses nitidamente sensuais, o que configura o crime em questão. Com efeito, o 
Superior Tribunal de Justiça já se debruçou na análise do tema, cujo entendimento restou 
consolidado nos seguintes termos: A definição legal de pornografia infantil apresentada pelo 
artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente não é completa e deve ser interpretada 
com vistas à proteção da criança e do adolescente em condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento (art. 6º do ECA), tratando-se de norma penal explicativa que contribui para a 
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interpretação dos tipos penais abertos criados pela Lei nº 11.829/2008, sem contudo restringir-
lhes o alcance. É típica a conduta de fotografar cena pornográfica (art. 241-B do ECA) e de 
armazenar fotografias de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente (art. 240 
do ECA) na hipótese em que restar incontroversa a finalidade sexual e libidinosa das 
fotografias, com enfoque nos órgãos genitais das vítimas - ainda que cobertos por peças de 
roupas -, e de poses nitidamente sensuais, em que explorada sua sexualidade com conotação 
obscena e pornográfica. Precedente (Resp 1543267/SC, Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
SEXTA TURMA, Dje 16/02/2016). 5. Contudo, apesar de típica a conduta, observa-se que foi 
praticada em sala de bate papo, ou seja, ambiente reservado. Nessa esteira, tem-se que o 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). 6. 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). 7. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relatora: Dra. Márcia Noll Barboza 
Nos processos de relatoria da Dr.ª Márcia Noll Barboza participaram da votação a Dr.ª Mônica Nicida Garcia, titular do 2º Ofício; e o Dr. Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
292. Processo: JF-SOR-5004933-

45.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 748/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA 

(CP, ART. 339). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 33 - 2ª CÂMARA). FALSA DENÚNCIA 
FORMALIZADA PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, ÓRGÃO 
INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. INTERESSE DA 
UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o crime 
de denunciação caluniosa (CP, art. 339). 2. Segundo consta, L.F.E. recebeu intimação 
pessoal oriunda da Justiça Eleitoral da 100ª Zona Eleitoral de Porto Feliz/SP 
determinando seu comparecimento para assinar denúncia por ele supostamente 
realizada contra R.I.. Contudo, após a comunicação, L.F.E compareceu ao cartório 
informando que a denúncia foi formulada, falsamente, em seu nome. 3. Ao tomar 
conhecimento dos fatos, R.I. registrou ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, 
indicando ex-funcionários como possíveis responsáveis pela falsa comunicação de 
crime. Os fatos geraram a instauração de inquérito policial perante a 2ª Delegacia da 
Polícia Civil em Sorocaba/SP. 4. Cientificado, o Ministério Público do Estado de São 
Paulo entendeu pela competência da Justiça Federal, ressaltando que a notícia crime 
foi formulada perante a Justiça Eleitoral, integrante da Justiça Federal, e que tal 
caracterizaria a presença de interesse da União no caso. O entendimento foi acolhido 
pelo TJ/SP. 5. Ao receber os autos, o Procurador oficiante promoveu novo declínio de 
atribuições ao Ministério Público do Estado de São Paulo, argumentando que as 
investigações foram promovidas pela Polícia Civil de São Paulo e que o crime de 
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denunciação caluniosa não se consuma quando se formaliza a notitia criminis, mas sim 
quando da deflagração das investigações. 6. Discordância do Juiz Federal, insistindo 
que o crime afeta interesses da Justiça Eleitoral, por se tratar de denúncia 
possivelmente falsa apresentada perante a 100ª Zona Eleitoral de Porto Feliz, para fins 
de apuração nesse ramo de Justiça. Remessa à 2a CCR. 7. Ainda que os fatos tenham 
sido inicialmente apurados pela Polícia Civil de São Paulo, a notícia crime foi 
formulada perante órgão do Tribunal Regional Eleitoral, a quem caberia a apuração da 
notícia falsa, afetando diretamente o interesse da União. 8. Segundo entendimento do 
TSE, "a denunciação caluniosa decorrente de imputação de crime eleitoral atrai a 
competência da Justiça Federal, visto que tal delito é praticado contra a administração 
da Justiça Eleitoral, órgão jurisdicional que integra a esfera federal, o que evidencia o 
interesse da União, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal." Agravo 
de Instrumento nº 26717, Acórdão, Rel. Min. Arnaldo Versiani. 9. Não homologação 
do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, 
que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro 
membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal.  

Deliberação: 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). 

 
293. Processo: JF-BAR-0000190-

90.2019.4.03.6138-INQ 
Voto: 1140/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 38ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
BARRETOS/SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) 

contra os CORREIOS. Segundo consta, o investigado teria acessado indevidamente o 
sistema interno dos Correios, com login e senha de um dos clientes com contrato, e 
gerado etiquetas de postagem possibilitando o envio de encomendas para terceiros às 
custas dos Correios e da empresa detentora do acesso. O Procurador oficiante 
promoveu o arquivamento dos autos, por entender que a lesão causada aos Correios 
teria sido insignificante, já que calculada em R$ 213,83 ou, alternativamente, requereu 
o declínio de competência para a Subseção Judiciária que apurasse a maior quantidade 
de delitos, que, juntos, perfazem o montante de R$ 235.389,79. Discordância do 
magistrado, que entendeu necessária a realização de diligências para elucidação dos 
fatos. Art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Ainda que o valor apurado 
nos autos não seja expressivo, há informações sobre a existência de outras encomendas 
com os mesmos indícios de fraude, sendo certo que, conforme pontuou o magistrado, 
se cada juízo perante o qual houver procedimento investigatório instaurado 
relacionados às encomendas constantes do aludido relatório decidir pelo arquivamento, 
o prejuízo a ser suportado pelos Correios pode se tornar expressivo. Inaplicabilidade 
do princípio da insignificância. Em relação ao declínio de atribuições para a Subseção 
Judiciária em que teria ocorrido o maior número de infrações, verifica-se que as 
diligências até o momento realizadas não foram capazes de esclarecer este ponto, razão 
pela qual revela-se necessário o prosseguimento das investigações para definir 
corretamente a competência para julgamento do feito. Não homologação do 
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguimento das 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). 

 
294. Processo: JF-JAL-0000321-

93.2008.4.03.6124-INQ 
Voto: 1084/2020 Origem: GABPRM2-GMS - 

GUSTAVO MOYSES DA 
SILVEIRA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 

171, §2º, VI E §3º), RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 
(CP, ART. 288 REDAÇÃO ANTERIOR A DADA PELA LEI Nº 12.850/2013), 
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE 
ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). FATOS OCORRIDOS ATÉ 
O ANO DE 2008. PRESCRIÇÃO EFETIVA E IMINENTE. APLICAÇÃO DA 
ORIENTAÇÃO N° 26/2016 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes de 
estelionato majorado (CP, art. 171, §2º, VI e §3º), receptação (CP, art. 180), associação 
criminosa (CP, art. 288 redação anterior a dada pela lei nº 12.850/2013), falsidade 
ideológica (CP, art. 299) e porte ilegal de munição de arma de fogo (Art. 14, da Lei nº 
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10.826/2003), pelos integrantes de organização criminosa investigada na Operação 
Olympia, deflagrada em 03/07/2008. 2. A referida operação ocasionou a instauração 
de 11 inquéritos policiais para possibilitar a individualização das diversas condutas 
criminosas identificadas nas investigações. 3. O presente inquérito foi instaurado para 
apurar as condutas não abarcadas em nenhum dos referidos IPLs, com foco no esquema 
de utilização de laranjas para aplicação de golpes em instituições bancárias em 
Jales/SP. 4. Após inúmeras discussões a respeito da atribuição para análise do feito, 
em novembro de 2019, o Procurador-Geral da República decidiu pela atribuição do 
Procurador oficiante em Araçatuba/SP. 5. Ao analisar os autos, o Procurador oficiante 
promoveu o arquivamento dos autos, ressaltando que os crimes de receptação, 
associação criminosa e porte de munição de arma de fogo encontram-se prescritos, 
tendo em vista o transcurso de mais de 08 anos da data dos fatos. 6. Em relação aos 
crimes de estelionato majorado e de falsidade, considerando a iminência da prescrição, 
ponderou que o transcurso de mais de 11 anos da data dos fatos inviabiliza a 
continuidade da persecução penal, principalmente considerando a necessidade da 
realização de diligências complementares para instrução de denúncia. 7. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, IV da LC nº 75/93. 8. 
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de 
receptação (CP, art. 180), associação criminosa (CP, art. 288 redação anterior a dada 
pela lei nº 12.850/2013), e porte ilegal de munição de arma de fogo (Art. 14, da Lei nº 
10.826/2003). 9. Quanto aos crimes de estelionato majorado e de falsidade (CP, art. 
171, §3º e art. 299), esta Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o 
entendimento no sentido de ser inadmissível o reconhecimento da extinção da 
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os 
primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de 
inocência (Enunciado nº 28). 10. No entanto, no caso em exame, os fatos ocorreram 
até julho de 2008, restando 5 meses para o efetivo transcurso do prazo prescricional de 
12 anos e a consequente extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III), inexistindo tempo hábil para a realização 
das diligências necessárias para justificar o oferecimento da denúncia. 11. Aplicação 
da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que estabelece: A antiguidade do fato 
investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou 
a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente 
sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo 
do disposto no art. 18 do CPP. 12. Nesse contexto, excepcionalmente, por não 
vislumbrar utilidade no prosseguimento das investigações, voto pela homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
295. Processo: JF/PR/CUR-5002319-

52.2020.4.04.7000-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 770/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a 

noticiante relata que escritório de advocacia utiliza símbolo do INSS em sua fachada. 
Possível crime de falsificação do selo ou sinal público (CP, art. 296, §1º, III). O Procurador 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando que a mera semelhança entre o 
símbolo do INSS e o que foi utilizado pelo escritório de advocacia, para ilustrar os serviços 
prestados, não configura o crime previsto no art. 296, §1º, III, do CP. O magistrado 
discordou das razões ministeriais, considerando que a imagem utilizada pelo escritório 
possui características muito próximas ao símbolo oficial utilizado pelo INSS, havendo a 
possibilidade de que o cidadão médio seja induzido em erro. CPP, art. 28. Verifica-se dos 
autos que a fachada do escritório possui uma imagem semelhante à utilizada pela 
Previdência Social, com a informação de que são realizadas consultas sobre diversos temas 
previdenciários, além da indicação de telefone fixo e de celular. Não se denota da 
propaganda indícios de que o escritório busque se portar como representante do INSS, 
sendo certo que a utilização do logotipo da previdência social possui o objetivo de informar 
a população sobre a prestação de serviços na área previdenciária. Inexistência de ofensa 
mínima ao bem jurídico tutelado - a fé pública. Irregularidade que pode ser sanada pela 
adoção de medidas administrativas. Retorno dos autos à origem para que o Procurador 
oficiante cientifique a OAB/PR sobre os fatos, para que adote as providências que entender 
cabíveis a respeito da correta divulgação dos serviços advocatícios. Falta de justa causa 
para a persecução penal. Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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296. Processo: JF-SJR-0000980-

10.2018.4.03.6106-INQ 
Voto: 885/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 6ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, 

§3º), em razão da utilização do cartão Construcard para aquisição de materiais de 
construção, no valor de R$ 37.000,00, por pessoa que se passou pelo titular, em 
6.10.2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após mais de quatro 
anos da ocorrência do fato, as diligências realizadas com o objetivo de elucidar a 
autoria do fato restaram infrutíferas. Aplicação da Orientação nº 26 desta 2ª Câmara, 
diante da antiguidade do fato investigado e da inexistência de linha investigatória 
idônea. Carência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
297. Processo: JF/SP-0009299-

38.2015.4.03.6181-INQ 
Voto: 781/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falso testemunho perante a 35ª Vara do 

Trabalho de São Paulo/SP. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos, 
ressaltando a ausência de potencialidade lesiva das declarações, já que restaram 
afastadas pelo magistrado trabalhista. Discordância da magistrada. Aplicação do art. 28 
do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. A exposição de fatos controversos é inerente 
ao processo, cabendo ao julgador da origem, que é quem colheu a prova testemunhal, 
avaliar e valorar as informações prestadas, aplicando, no que couber, os mecanismos que 
dispõe para coibir tal conduta (art. 5º e art. 77, I, do CPC). No caso, os depoimentos 
foram desconsiderados pelo magistrado e a sentença restou fundada em outros elementos 
de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não 
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 5001986-
96.2019.4.03.6181, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime; Procedimento nº 
1.14.000.002552/2019-20, Sessão nº 754, de 11/11/2019, unânime e Processo nº 
0818450-44.2019.4.05.8300, Sessão nº 753, de 21/10/2019, 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). 

 
298. Processo: JF/SP-5003410-

76.2019.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1124/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime contra o sistema financeiro (art. 16, Lei nº 7.492/86), 

consistente no oferecimento de investimentos financeiros por empresas sem autorização 
de órgão regulador de valores mobiliários e operações financeiras. O Procurador 
oficiante requereu o arquivamento, entendendo ausentes os elementos de convicção que 
permitam verificar a existência de crime. Discordância do magistrado (art. 28 do CPP). 
Conforme ressaltado pelo juízo, é possível realizar diligências aptas a esclarecer os fatos, 
tais como: a) oitiva de algum ex-empregado da empresa investigada, a fim de perquirir 
sobre suas atividades; b) oitiva da denunciante, a fim de esclarecer os fatos e oferecer 
novos indícios; c) análise do contrato social da empresa e de suas reais atividades. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir no feito e, 
em sua independência funcional, examinar o cabimento e a viabilidade 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). 
Não homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
 
299. Processo: TRE-CE-PET-0000004-

21.2017.6.06.0081 
Voto: 1086/2020 Origem: TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL 
NO ESTADO DO CEARA 
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Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Criminal Eleitoral. Possível crime previsto no art. 347 do Código 

Eleitoral: recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou 
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Descumprimento de 
Portaria publicada por Juiz Eleitoral proibindo a venda e o fornecimento de bebidas 
alcoólicas, em bares e demais estabelecimentos comerciais, no período compreendido 
entre 00:00 horas às 18 horas do dia 02/10/2016 (Eleições Municipais). Em audiência 
preliminar, o Ministério Público Eleitoral ofertou proposta de transação penal, a qual 
foi aceita pela investigada, consistente na doação de 1 (um) salário-mínimo, dividido 
em 3 (três) parcelas de R$ 312,33 cada. Transação penal devidamente homologada por 
sentença. No entanto, a investigada não comprovou o pagamento da terceira parcela. 
Promoção de arquivamento: considerando que a portaria que implicou a restrição de 
venda e consumo de bebida alcoólica fora de ordem genérica e as controvérsias acerca 
da tipicidade do crime em situações análogas e que a autora do fato cumpriu 2/3 do 
pactuado em juízo. Revogação do benefício da transação penal. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. É firme a orientação do Tribunal 
Superior Eleitoral TSE de que, para a configuração do crime de desobediência eleitoral, 
exige-se o descumprimento de ordem judicial direta e individualizada, o que não ficou 
evidenciado no caso. Precedente: RHC - Recurso em Habeas Corpus nº 154711, de 
03/09/2013. Falta de justa causa para persecução penal. Manutenção do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
300. Processo: 1.00.000.020124/2019-74 - Eletrônico  Voto: 1225/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CÓPIA DE INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL 

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º DA LEI 8.137/90). CONFLITO DE 
ATRIBUIÇÕES (ART. 62,VII, DA LC nº 75/93). EMPRESA DE FACHADA. 
FACILITAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO NO LOCAL EM QUE RESIDENTES OS SÓCIOS 
DA EMPRESA PRINCIPAL. EXCEPCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DA SUSCITANTE. 
1. Trata-se de inquérito policial inicialmente instaurado a partir de requisição da PR/SP para 
apurar possível prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/90) por gestores 
de empresa privada, que deixaram de apresentar à Receita Federal a Declaração de Informações 
de Pessoas Jurídicas ' DIPJs referente ao ano calendário 2002, a despeito de terem movimentado 
R$ 22.777.644,17, o que teria acarretado supressão de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL no montante 
originário de R$ 1.600.045,82. Segundo consta, as duas únicas sócias da empresa investigada 
são pessoas jurídicas com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa tem sede em São Paulo. 
2. Os trabalhos da Receita Federal deram ensejo à Operação Alquimia. Após a realização de 
diligências, apurou-se que a investigada seria uma empresa de fachada, criada, junto com outras 
dezenas de empresas fictícias, com o intuito de ocultar a empresa principal e permitir a 
movimentação de altíssimos valores não declarados. 3. A Procuradora oficiante na PR/SP 
requereu ao Juízo Federal de São Paulo o declínio de competência à Justiça Federal na Bahia, 
por entender que, no caso, a empresa investigada 'foi mero instrumento para a acobertar 
movimentações financeiras do G.S, cujo núcleo diretivo está estabelecido em Salvador/BA e 
para onde foram encaminhados os autos da operação que apurou o esquema criminoso acima 
narrado, entendo, salvo melhor juízo, que o prosseguimento das investigações naquela 
Subseção Judiciária é a medida mais adequada no presente caso, pois além de facilitar 
sobremaneira a colheita de provas, possivelmente ali foram tomadas e dali partiram as 
determinações e decisões pertinentes à empresa "laranja" W., inclusive quanto às 
movimentações financeiras não declaradas ao fisco'. 4. O Juízo Federal de São Paulo remeteu 
os autos à Justiça Federal da Bahia para as providências cabíveis. 5. O Procurador oficiante na 
PR/BA requereu fosse suscitado conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça 
' STJ, ressaltando que: a) o IPL citado como conexo à presente investigação encontra-se 
arquivado por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo conexão que 
justifique a mudança de competência para a Seção Judiciária da Bahia; b) a competência para 
processar e julgar crime contra a ordem tributária é do local onde ocorre sua consumação, que, 
no caso, tratando-se de crime de natureza material, corresponde ao domicílio fiscal do 
contribuinte à época da constituição definitiva do crédito tributário. 6. O Juízo Federal da Bahia, 
acolhendo a manifestação ministerial, suscitou conflito de competência perante o STJ. 7. Ao se 
pronunciar, o STJ decidiu pelo não conhecimento do conflito de competência, salientando que, 
no caso, restou configurado o conflito de atribuições entre membros do MPF. 8. Revisão da 2ª 
CCR (art. 62, VII, LC N. 75/93). 9. Em síntese, extrai-se dos autos que a empresa investigada 
foi constituída como fachada para ocultar as movimentações realizadas pela empresa principal, 
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sendo apenas mais uma dentre dezenas de empresas fictícias criadas para o mesmo fim. 10. 
Não se desconhece o entendimento de que os crimes tributários materiais consumam-se com a 
constituição definitiva do crédito, que, no caso de tributo federal, ocorre no local do domicílio 
tributário do contribuinte. 11. Contudo, em análise às particularidades do caso, verifica-se a 
necessidade de excepcionar o referido entendimento, uma vez que, embora sediada em São 
Paulo, a empresa não conta com a atuação dos sócios naquele estado, tratando-se de uma 
manobra para ludibriar a fiscalização e dificultar a localização dos reais sócios. 12. Além disso, 
há indícios de que os reais sócios da empresa investigada atuam em empresa sediada em 
Salvador/BA, constituindo uma possível organização criminosa voltada para a prática de crimes 
contra o sistema financeiro e contra ordem tributária, o que também justifica o deslocamento 
das investigações para aquela localidade, já que o IPL também foi instaurado para apurar todos 
os fatos que cercam a empresa investigada. 13. Ressalta-se que a investigação que tramita em 
São Paulo perdura por mais de 06 anos e, até o presente momento, só foi possível ouvir uma 
pessoa envolvida nos fatos, que ao final revelou-se um 'testa de ferro' sem informações 
concretas para a investigação, circunstância que revela a necessidade de uma investigação 
próxima dos reais envolvidos no caso. 14. A manutenção do presente IPL em São Paulo 
resultaria em uma investigação baseada quase que integralmente por precatórias, o que não 
seria eficiente nem célere. 15. Por fim, cabe ressaltar que o IPL citado como conexo à presente 
investigação foi arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça somente em relação à possível 
prática do crime contra a ordem tributária (HC 243.889 ' DF), já que pendente a constituição 
definitiva do crédito, não impedindo a continuidade das investigações em relação a outros 
crimes decorrentes dos fatos ilícitos aqui noticiados. 16. Conhecimento do presente conflito 
negativo de atribuições e, no mérito, procedência para reconhecer a atribuição da PR/BA para 
o prosseguimento das investigações.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela atribuição do suscitante, 
nos termos do voto do(a) relator(a). Restou vencida a Dra. Mônica Nicida Garcia. Participou 
da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 
301. Processo: 1.16.000.001414/2019-59 - Eletrônico  Voto: 1093/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 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. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado 
com o objetivo de investigar possível crime de ameaça (CP, art. 147), praticado através da 
internet, por meio da rede social facebook, contra servidor do IBAMA, com domicílio funcional 
no Distrito Federal, 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. O Procurador da República oficiante na PR/RO, por sua vez, entendeu que o 
delito de ameaça consumou-se no momento em que a vítima tomou conhecimento das ameaças 
proferidas, ou seja, quando cópia de parte dos comentários postados no Facebook foi enviada 
para o WhatsApp do servidor em seu domicílio funcional em Brasília/DF. 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 (STJ CC 156.284, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJ 28/02/2018). Esta 
2ª CCR também possui precedente no mesmo sentido (1.16.000.001420/2019-14, 749ª Sessão 
ordinária, de 9.9.2019) 6. O local onde a vítima tomou conhecimento das ameaças foi 
Brasília/DF. 7. Voto pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e, no 
mérito, pelo reconhecimento da atribuição da PR/DF, local 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). 

 
302. Processo: DPF-UDI-00417/2018-

INQ 
Voto: 792/2020 Origem: GABPRM3-LAM - 

LEONARDO ANDRADE 
MACEDO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA 

PRIVADA (CP, ART. 288-A) E DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL 
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PÚBLICO (CP, ART. 296, §1º, III) POR ASSOCIAÇÃO COMPOSTA POR EX-
MILITARES. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
MILITAR. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 33 - 2ª CCR). CONDUTA ALHEIA ÀS 
FUNÇÕES DO MILITAR. PREJUÍZO RESTRITO À UNIÃO. AUSÊNCIA DE 
OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART. 142 DA 
CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Inquérito Policial instaurado para 
apurar possível prática dos crimes de constituição de milícia privada (CP, art. 288-A) e 
falsificação de selo ou sinal público (CP, art. 296, §1º, III) por integrantes de associação 
de Oficiais e Praças do Exército. 2. Segundo consta, integrantes da referida associação 
"fizeram uso indevido de símbolos oficiais identificadores do Exército Brasileiro de 
diversas formas, como em documentos de identificação por eles próprios desenvolvidos 
e utilizados, em plotagem em veículos e em perfis nas redes sociais, tendo tal situação 
levado, inclusive, à confusão dos associados por integrantes do Exército Brasileiro em 
múltiplas ocasiões, dentre as quais se pode citar, a título de exemplo, uma notícia 
veiculada na TV". 3. Sindicância instaurada no âmbito do 36º Batalhão de Infantaria 
Motorizado, ao qual se vinculam os investigados, concluiu pela existência de indícios 
dos seguintes delitos: a) prática de serviços de vigilância sem a devida regularização; b) 
uso indevido de arma de fogo; c) constrangimento ilegal; d) coerção de testemunha; e) 
tráfico de influência; f) uso indevido de símbolos oficiais; g) fardamento e confecção 
de identidade militar falsa. 4. No presente inquérito policial, o Delegado da Polícia 
Federal afirmou, em seu relatório, que em relação aos fatos de competência da Justiça 
Militar tramita inquérito Militar e que tocou à Polícia Federal investigar os crimes 
previstos nos arts. 288-A e 296, § 1º, III, do CP. Os investigados restaram indiciados 
pela prática dos referidos crimes. 5. O Procurador oficiante promoveu o declínio de 
atribuições ao Ministério Público Militar, entendendo que, em observância ao previsto 
no art. 9º, III, a", do CPM, "os crimes praticados por militares da reserva contra a ordem 
administrativa militar, ainda que previstos na legislação penal, são considerados crimes 
militares, em tempo de paz". 6. Cabe registrar, inicialmente, que esta Relatora 
acompanha o entendimento da SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, formulado 
nos autos do CC nº 157.530/MG, sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017 
ao ampliar, indevidamente segundo entendo, o conceito de crimes militares e a 
competência da Justiça Militar. 7. Para definir se um delito é militar em tempo de paz, 
necessário proceder, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, à verificação dos 
critérios estabelecidos pela Constituição Federal. O art. 142 da CF traz os dois princípios 
basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação das normas relativas aos 
militares: a hierarquia e a disciplina. Em observância a esses valores, a CF estabelece 
um regime jurídico diferenciado para os militares, que prevê uma jurisdição específica 
para tutelar bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes 
constitucionais e a garantia da lei e da ordem. 8. A alteração produzida pela Lei n° 
13.491/2017 np inciso II do art. 9º do CPM desvia-se dos vetores constitucionais 
apresentados. Vale dizer, o legislador infraconstitucional permitiu que todos os crimes 
previstos no ordenamento jurídico possam ser considerados como militares. Tal 
significa, ademais, uma expansão indevida do conceito de crime militar previsto nos 
arts. 5º, inciso LIII, 124 e 125, § 4º da CF. 9. Assim, observando o disposto na CF, 
verifica-se que o Direito Penal Militar deve abarcar somente as condutas de militares 
que atentem contra a hierarquia, a disciplina e as instituições militares. 10. No caso, 
verifica-se que já foi instaurado Inquérito Policial Militar para apurar os delitos que 
atentaram diretamente contra as Forças Armadas. A fraude praticada pelos investigados, 
consistente na formação de milícia privada com a utilização indevida de sinal 
pertencente à organização militar nacional viola diretamente o interesse da União e afeta 
a sociedade de maneira generalizada, razão pela qual a Justiça Federal é competente 
para análise e julgamento do feito. 11. Não homologação do declínio de atribuições e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao 
Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos 
do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.   

Deliberação: 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). 

 
303. Processo: SR/DPF/MG-00765/2019-INQ Voto: 1230/2020 Origem: GABPR18-

CARSM - CARLOS 
ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo a veículo de empresa prestadora de serviços para os 

Correios (CP, art. 157, §1º c/c §2º, II, III e V). Motorista de veículo de empresa prestadora 
de serviços à ECT foi abordado por indivíduos, que subtraíram as encomendas encontradas 
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dentro do veículo. O Procurador oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, por não vislumbrar prejuízo para a empresa pública, já que a empresa 
terceirizada se responsabiliza pela carga transportada até a entrega. Revisão do declínio de 
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). O caso em tela não configura delito meramente 
patrimonial, uma vez que o roubo de encomendas caracteriza dano ao serviço-fim dos 
Correios, ou seja, ao serviço postal. Segundo entendimento do STJ, também adotado por 
esta 2ª CCR, havendo danos ao serviço postal, por extravio ou supressão de 
correspondência, perfectibiliza-se a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 
IV, da Constituição Federal. Ainda, no caso específico de dano ao serviço postal, o fato de 
a empresa se responsabilizar pelo dano material não afasta o prejuízo à imagem e ao serviço 
sofrido pela ECT. Precedente 2ª CCR: IPL 0001667-38.2019.4.01.3800, Sessão nº 748, de 
26/08/19, unânime. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao 
ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador 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). 

 
304. Processo: 1.00.000.024362/2019-59 Voto: 891/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIAS DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SISTEMA 

FINANCEIRO NACIONAL, POR PARTE DE EMPRESAS ATUANTES NO MERCADO 
DE FOREX E DE CRIPTOMOEDAS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32). 
CARÁTER SOFISTICADO DO ESQUEMA. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE CRIMES 
PREVISTOS NA LEI N° 7.492/86. DECLÍNIO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. 
Notícias de Fato narrando possível prática de ilícitos em razão do desenvolvimento de atividade 
financeira por determinadas empresas, que teriam disponibilizado modalidades de 
investimentos irregulares, sem respaldo ou autorização dos órgãos responsáveis. Relato de 
negociações feitas no mercado de Forex e de criptomoedas, com possível captação especulativa 
de investidores. 2. Os Procuradores da República oficiantes manifestaram-se pelo declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entenderem que não há, por ora, indícios de 
crime contra o SFN, tampouco de vulneração a bens, serviços ou interesses da União, de suas 
empresas públicas ou de entidades autárquicas. 3. O Promotor de Justiça suscitou conflitou de 
atribuições, ressaltando tratar-se de possível prática de crime contra o Sistema Financeiro 
Nacional - SFN, em razão da sofisticação do esquema que, na maioria dos casos, procura 
simular estrutura sólida, a fim de ludibriar potenciais vítimas e os órgão fiscalizadores. 4. Em 
que pese esta 2ª CCR já ter se pronunciado pela atribuição estadual em casos de empresas que 
atuam em esquemas de fraudes alusivas à prática de "pirâmides financeiras", a presente hipótese 
assume características que a diferenciam dos referidos precedentes. 5. Isso porque, além da 
sofisticação do esquema, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM informa que "até o 
presente momento, não há qualquer oferta relacionada ao mercado Forex registrada na CVM 
ou corretora autorizada pela Autarquia a atuar nesse mercado". 6. O art. 1º da Lei nº 7.492/86, 
norma penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como "a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
(vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 
negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários". 7. Desse modo, ao operar 
sem a devida autorização, as plataformas investigadas estariam incursas, em tese, no tipo penal 
previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Além disso, partindo da premissa que as pessoas jurídicas 
investigadas podem ser eventualmente equiparadas a instituição financeira, visto que 
supostamente realizam, entre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos de 
recursos de terceiros, a conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode 
caracterizar, a princípio, o delito a que se refere o art. 5º do citado diploma legal. 8. Assim, 
apenas com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, 
das reais operações e os supostos delitos cometidos pelos representantes das empresas 
noticiadas, sendo possível, após a realização de diligências preliminares, amealhar indícios 
mínimos de crimes que, em tese, possam atingir bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 
109). Necessidade de exame acurado acerca dos serviços ofertados pela empresa noticiada e o 
objeto do contrato firmado entre as partes para eventual tipificação das condutas ilícitas e, 
então, oportunamente, a fixação da competência para o processo e julgamento de ação penal. 
9. Reconhecimento, por ora, de atribuição do MPF. Precedentes da 2ª CCR: Procedimentos 
MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 e 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª Sessão Ordinária, de 
27/5/2019; 1.33.008.000232/2019-18, 758ª Sessão Ordinária, de 16/12/2019. 10. Incidência do 
Enunciado nº 15, constante da Portaria PGR/MPF nº 732/2017: "O conflito de atribuições entre 
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Ministério Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido 
quando o declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF, considerando tratar-se de ato complexo". Não sendo o caso de homologar o 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, desnecessário é o retorno dos autos ao 
PGR para deliberação. 11. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos 
aos ofícios originários para prosseguimento das investigações, facultando-se aos Procuradores 
da República oficiantes, se for o caso, requererem, com fundamento em sua independência 
funcional, 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). 

 
305. Processo: 1.14.000.000038/2020-93 - Eletrônico  Voto: 1157/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. FOREX. GESTÃO FINANCEIRA E 

INTERMEDIAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU 
INTERESSES DA UNIÃO. DECLÍNIO PREMATURO ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato 
autuada a partir de representação recebida pela Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 
noticiante relata que determinada empresa intermediadora de investimentos em criptomoedas 
e Forex teria deixado de repassar os rendimentos prometidos. 2. O Procurador oficiante 
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, entendendo que os fatos 
narrados não configuram ofensa ou prejuízo a bens, serviços ou interesses diretos e específicos 
da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 3. Dada a relevância do tema, a 2a 
CCR tem acompanhado fatos análogos buscando identificar a extensão de possíveis danos 
causados por transações com moedas virtuais. 4. No ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 
da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 
2a CCR participou. A partir de estudos e debates então realizados, identificou-se a necessidade 
de prosseguir acompanhando o tema, notadamente porque empresas passaram a atuar no 
mercado financeiro captando recursos de terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à 
margem de fiscalização, já que tais valores não são ainda regulados pelos órgãos oficiais. 5. 
Em 01/11/2019, devido à intensa atuação de empresas nessa área e a irregularidades 
identificadas, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou lista de pessoas e empresas, 
intermediadoras de criptomoedas, impedidas temporariamente de atuar no mercado brasileiro 
de capitais1. 6. A CVM constatou que as empresas que atuam na intermediação de 
criptomoedas movimentam elevadas quantias captadas de terceiros, atuando como verdadeiras 
instituições financeiras perante o mercado de capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 7. A ausência 
de regulamentação quanto às transações envolvendo criptomoedas não descaracteriza a 
atividade de gestão e intermediação de recursos financeiros praticadas por empresas, razão pela 
qual, sendo constatada atuação como instituição financeira sem autorização legal, pode se 
caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei nº 7.492/86. 8. No caso, pesquisa feita pela 
internet mostra que a empresa investigada é alvo de procedimentos na CVM. Não é possível 
obter outras informações sobre aspectos formais e as atividades da empresa, razão pela qual o 
declínio de atribuições, nesse momento, mostra-se prematuro. 9. Somente o aprofundamento 
das investigações poderá dar a exata dimensão da atuação da empresa, do funcionamento das 
operações e dos eventuais crimes perpetrados pelos investigados, sendo possível, nesse 
momento, vislumbrar a existência de indícios suficientes de crimes que, em tese, atingem bens, 
serviços ou interesses da União (CF, art. 109). 10. Este tem sido o entendimento da 2ª CCR a 
respeito do tema: NF 1.29.000.002956/2019-91, Sessão de Revisão nº 750 de 23/09/2019, 
unânime; NF nº 1.30.005.000253/2019-67, Sessão de Revisão nº 748, de 26/08/2019, unânime; 
NF nº 1.29.017.000070/2019-23, Sessão de Revisão nº 743, de 10/06/2019, unânime. 11. Não 
homologação do declínio de atribuições.  

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). 

 
306. Processo: 1.26.008.000200/2019-49 - Eletrônico  Voto: 876/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE C.DE 
S.AG./PALMARE  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. GESTÃO FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO 

DE RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES 
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DA UNIÃO. DECLÍNIO PREMATURO ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada a partir 
de representação recebida pela Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata que 
determinada empresa intermediadora de investimentos em criptomoedas e Forex teria deixado 
de repassar os rendimentos prometidos. 2. O Procurador oficiante promoveu o declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual, entendendo que os fatos narrados não configuram 
ofensa ou prejuízo a bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. 3. Dada a relevância do tema, a 2a CCR tem acompanhado 
fatos análogos buscando identificar a extensão de possíveis danos causados por transações com 
moedas virtuais. 4. No ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 2a CCR participou. A 
partir de estudos e debates então realizados, identificou-se a necessidade de prosseguir 
acompanhando o tema, notadamente porque empresas passaram a atuar no mercado financeiro 
captando recursos de terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à margem de fiscalização, 
já que tais valores não são ainda regulados pelos órgãos oficiais. 5. Em 01/11/2019, devido à 
intensa atuação de empresas nessa área e a irregularidades identificadas, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) divulgou lista de pessoas e empresas, intermediadoras de criptomoedas, 
impedidas temporariamente de atuar no mercado brasileiro de capitais 6. A CVM constatou 
que as empresas que atuam na intermediação de criptomoedas movimentam elevadas quantias 
captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições financeiras perante o mercado de 
capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 7. A ausência de regulamentação quanto às transações 
envolvendo criptomoedas não descaracteriza a atividade de gestão e intermediação de recursos 
financeiros praticadas por empresas, razão pela qual, sendo constatada atuação como instituição 
financeira sem autorização legal, pode se caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei nº 
7.492/86. 8. No caso, o representante relata que não recebeu, da empresa investigada, o 
pagamento do lucro dos investimentos realizados, tampouco foi ressarcido pelo capital 
investido. Não é possível obter outras informações sobre aspectos formais e as atividades da 
empresa, razão pela qual o declínio de atribuições, nesse momento, mostra-se prematuro. 9. 
Somente o aprofundamento das investigações poderá dar a exata dimensão da atuação da 
empresa, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados pelos 
investigados, sendo possível, nesse momento, vislumbrar a existência de indícios suficientes 
de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109). 10. Este 
tem sido o entendimento da 2ª CCR a respeito do tema: NF 1.29.000.002956/2019-91, Sessão 
de Revisão nº 750 de 23/09/2019, unânime; NF nº 1.30.005.000253/2019-67, Sessão de 
Revisão nº 748, de 26/08/2019, unânime; NF nº 1.29.017.000070/2019-23, Sessão de Revisão 
nº 743, de 10/06/2019, unânime. 11. Não homologação do declínio de atribuições.  

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). 

 
307. Processo: JF/CZS-1003622-

59.2019.4.01.3001-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1125/2020 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de auditoria do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. Suposta ocorrência do crime de estelionato majorado (CP, art. 
171, §3º), tendo em vista o recebimento indevido do benefício do Bolsa Família. 
Informação de que a investigada estaria cadastrada no Bolsa família no período de março 
de 2012 a abril de 2016, totalizando um prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 
10.016,00. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 
Discordância do magistrado (art. 28, CPP) Consta dos autos que a investigada teria 
recebido benefício bolsa família indevidamente por mais de quatro anos e que, em 
período de atualização cadastral, teria omitido o real valor da renda per capita. No atual 
estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes 
elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitiva, após esgotadas as 
diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e 
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, 
o caso dos autos. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da 
reprovabilidade da conduta. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na 
Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do 
CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
308. Processo: 1.25.000.000835/2019-53 - Eletrônico  Voto: 150/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 
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Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar novas práticas criminosas por 

parte de A.A. e S.A., réus de ações penais da Força Tarefa Operação Lava Jato. A investigação 
teve início a partir de representação, em Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que A.A. 
e S.A. usam os filhos deste último, uma terceira pessoa e empresas diversas para ocultar 
patrimônio. O Procurador oficiante arquivou o procedimento ao argumento de que, embora 
tenha sido identificado, por meio de quebra autorizada de sigilo bancário, relacionamento entre 
os filhos do réu apontado e as empresas mencionadas, as movimentações financeiras não 
apontam grande discrepância ou dão a impressão de ocultação de patrimônio. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que foi produzido Relatório de 
Informação a partir de dados bancários obtidos por meio de quebra autorizada de sigilo fiscal, 
no qual se identificou relacionamento entre alguns dos filhos de S.A. e as empresas 
mencionadas pelo representante. O Relatório de Informação registrou vultosas movimentações 
financeiras entre as empresas apontadas na manifestação e os investigados. É possível 
vislumbrar outras diligências com potencial de elucidar os fatos, tais como: a) notificação de 
gestores das empresas investigadas para prestar esclarecimentos; b) oitiva dos representados; 
além de outras que o membro oficiante entender cabíveis. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para dar prosseguimento ao feito. Não homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
309. Processo: DPF/AM-003322019-INQ Voto: 970/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de atentado contra a segurança de transporte 

marítimo (CP, art. 261) consistente na condução de embarcação com excesso de 
passageiros durante o trajeto de Manaus/AM para Parintins/AM. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 33 - 2ª CCR). A Capitania Fluvial informou que a embarcação não se 
enquadra no conceito de navio, destinando-se à navegação de interior. Inaplicabilidade do 
art. 109, IX, da CF: ‘Aos Juízes federais compete processar e julgar: IX- os crimes 
cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar’. 
Precedente 2ª CCR: NF 1.13.000.000275/2016-13, Sessão de Revisão nº 650, de 
07/06/2020, unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuição 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). 

 
310. Processo: DPF/AM-00638/2019-INQ Voto: 962/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de uso de documento falso (CP, art. 304) e 

de tráfico interestadual de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06. Segundo consta dos autos, 
em 09/08/2019, o investigado tentou embarcar para Guarulhos/SP usando documentos 
falsos e levando consigo uma pequena quantidade de maconha. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32). Tráfico interno de drogas, de competência da Justiça 
Comum Estadual. Inexistência de indícios de transnacionalidade. Quanto ao uso do 
documento falso perante companhia aérea privada, torna-se aplicável a Súmula 546 do 
STJ: A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada 
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não 
importando a qualificação do órgão expedidor. Inexistência de elementos de informação 
capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
311. Processo: DPF/MT-00219/2015-INQ Voto: 1171/2020 Origem: GABPR12-JPLGT - 

JOAO PAULO LORDELO 
GUIMARAES TAVARES  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de invasão de terras da União (art. 20 da 

Lei 4.947/66) e de estelionato (art. 171, §2º, I, e §3º, do CP). Possível invasão de terras 
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pertencentes a Comunidade Quilombola, localizada no município de Nossa Senhora do 
Livramento MT. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). O art. 68 
do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias determina que aos remanescentes 
das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Conduta 
delitiva que prejudica tão somente a comunidade. Inexistência de prejuízo a bens, serviços 
ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Precedente 2ª CCR: NF 1.20.000.000795/2017-64, Sessão nº 687, 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). 

 
312. Processo: DPF-TAB/AM-

00113/2018-INQ 
Voto: 1219/2020 Origem: GABPRM1-BSD - 

SARAH TERESA 
CAVALCANTI DE BRITTO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de furto contra a ELETROBRÁS. CP, art. 

155. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Suposta prática ilícita em 
detrimento de sociedade de economia mista. Incidência da Súmula 42 do STJ: Compete 
a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade 
de Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento. Inexistência de lesão 
direta a bens, serviços e interesse da União ou de suas entidades. Homologação do 
declínio em favor 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). 

 
313. Processo: JF-AM-0001991-

82.2019.4.01.3200-INQ 
Voto: 973/2020 Origem: NAO/PRR1ª - 

NÚCLEO DE AÇÕES 
ORIGINÁRIAS - PRR/1ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2º, I e II) praticado contra agência 

dos Correios. Subtração de R$ 7.350,89, dos quais R$ 6.990,80 pertenciam ao 
patrimônio do Banco do Brasil S.A. Promoção de declínio de atribuições. Aplicação 
analógica do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. Valores subtraídos que 
pertenciam quase integralmente ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. 
Dano insignificante ao serviço postal (R$ 359,89). Matéria objeto do Enunciado nº 87 
desta 2ª CCR: Exceto quando comprovado dano ao serviço postal, não é de atribuição 
do Ministério Público Federal a persecução penal de crime praticado nas dependências 
de agência dos Correios contra pessoa jurídica de direito privado na condição de Banco 
Postal, tendo em vista que a instituição financeira, sociedade de economia mista, 
responsabiliza-se por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens 
cedidos pela empresa pública federal. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 
10/02/2020. 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). 

 
314. Processo: JFRJ/ITA-0002085-

15.2013.4.02.5107-INQ 
Voto: 965/2020 Origem: GABPRM -  

 
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possíveis danos ambientais causados à represa de Juturnaíba/RJ, em 

razão do corte de árvores e construções em área ambientalmente protegida, sem licença 
ou autorização dos órgãos ambientais competentes, além da implantação de loteamento 
irregular na região. A 4ª CCR, no exercício das suas atribuições, deliberou pela 
homologação do arquivamento em relação aos delitos ambientais e, no tocante à prática 
dos crimes previstos nas Leis nº 4.591/1964 e 6.766/1979, consistente na venda irregular 
de lotes de terras públicas, declinou para a 2ª CCR. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual ocorrência do crime de estelionato em detrimento 
do pretenso adquirente. Ausência de prejuízo ao patrimônio da União, visto que o suposto 
vendedor não detém a propriedade do imóvel e, consequentemente, não pode transferir o 
domínio do bem, que continua pertencendo ao à União. Inexistência 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 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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315. Processo: 1.10.000.000024/2020-19 - Eletrônico  Voto: 878/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147), em virtude de conflito pela posse de terras 
situadas na Reserva Extrativista Chico Mendes, Colocação Acarape, Seringal Amapá, no 
município de Brasileia/AC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos 
ocorridos entres particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

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). 

 
316. Processo: 1.16.000.000149/2020-25 - Eletrônico  Voto: 695/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS 

contendo reclamação de particular noticiando possível fraude de sua assinatura na contratação 
de plano de saúde coletivo, uma vez que, pelo que se recorda, o contrato por ela firmado não 
previu cláusula de cobrança de coparticipação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Fatos ocorridos entre particular e empresa privada. Questões restritas a 
contrato de consumo. 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.  

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). 

 
317. Processo: 1.18.000.000329/2020-32 - Eletrônico  Voto: 944/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE HOMOFOBIA (ART. 20, 

CAPUT, E § 2º, DA LEI Nº 7.716/89) PELA INTERNET. REVISÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO 
CRIME DE HOMOFOBIA EM TRATADO INTERNACIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Notícia de 
fato autuada a partir de manifestação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na 
qual o representante noticia possível prática do crime de homofobia por locutor de rádio, que 
lançou comentários ofensivos em suas redes sociais e durante apresentação de programa de 
rádio. 2. O Procurador oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual, ressaltando, em síntese, que "o Brasil não é signatário de nenhum tratado ou 
convenção pelo qual tenha se obrigado a combater o crime de homofobia ou transfobia", fato 
que afasta a atribuição do MPF para o prosseguimento das investigações. 3. O Representante 
apresentou recurso da promoção de declínio de atribuições, salientando que "sob qualquer 
ângulo que se analise a questão, a conclusão será inevitavelmente a de que o tratamento legal 
do crime de homofobia somente poderá ser aquele integralmente idêntico ao do crime de 
racismo". 4. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 5. Embora o STF 
tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de 
racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o 
julgamento de tais casos. 6. A Lei nº 7.716/89 também não dispõe sobre competência para 
julgar os crimes nela previstos, razão pela qual incide o disposto no art. 109, V, da Constituição 
Federal, que determina, de forma clara, que, para restar configurada a competência da Justiça 
Federal, é necessária a congruência entre a transnacionalidade e a previsão do crime em tratado 
internacional. 7. No caso, como bem ressaltou o Procurador oficiante, a discriminação por 
orientação sexual ou identidade de gênero não são objeto da Convenção Internacional Sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que prevê expressamente, em seu art. 
1º, §1º, que "a expressão "discriminação racial" significará toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por 
objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo 
plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos 
político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública". 8. Da mesma 
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forma, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
limita seu escopo apenas à discriminação contra a mulher, sem abranger outras formas de 
discriminação de gênero ou orientação sexual. 9. Assim, considerando a ausência de tratado 
internacional versando especificamente sobre homofobia, não se perfectibiliza a competência 
da Justiça Federal para julgar o caso, como disposto no art. 109, V, da Constituição Federal. 
10. Precedentes 2ª CCR: Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão 761, de 
10/02/2020, unânime; Procedimento nº 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 
16/12/2019, unânime. 11. 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). O advogado Ricardo Sidi Machado 
da Silva (OAB: 127386/RJ) fez sustentação oral. Participaram da votação a Dra. Mônica Nicida 
Garcia e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

 
318. Processo: 1.22.024.000228/2019-27 - Eletrônico  Voto: 1117/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação da Câmara Municipal de Tocantins/MG, 

para apurar possível prática de furto de cheques da Prefeitura Municipal, em poder da Caixa 
Econômica Federal (art. 155, CP). O representante alega que dois cheques foram subtraídos da 
Prefeitura e sacados por terceiro não identificado na agência da CEF situada no município, nos 
dias 28.11.2016 e 21.12.2016. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Conforme afirmado pelo procurador oficiante, não há indícios nos autos de dano ao patrimônio 
público federal e não há nenhum elemento quanto à prática de crimes por funcionários da CEF 
contra a Administração Pública federal ou à violação de deveres inerentes ao cargo. Os fatos 
relatados não evidenciam a prática de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços 
ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, afastando, dessa 
forma, a atribuição do Ministério Público Federal. 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). 

 
319. Processo: 1.24.000.000234/2019-88 - Eletrônico  Voto: 1119/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei 

nº 9.613/98, art. 1º), tendo em vista a informação da ocorrência de transações bancárias 
suspeitas relacionadas a uma empresa e a uma casa lotérica. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Conforme afirma o Procurador oficiante, as investigações não apontaram 
indícios da prática de crime antecedente de competência da Justiça Federal. No que se refere à 
suposta prática de lavagem de dinheiro, a teor do disposto no art. 2º, III, a e b, da Lei nº 
9.613/98, o processo e o julgamento serão da competência da Justiça Federal somente quando 
o delito for praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades ou, ainda, quando a 
infração antecedente for de competência da Justiça Federal, o que não se verificou na hipótese. 
Precedente desta 2a CCR (IPL DPF/RN-00054/2019 750a Sessão Ordinária, de 23.9.2019). 
Eventual cometimento de ilícitos antecedentes de competência da Justiça Estadual. Ausência 
de elementos de prova capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
320. Processo: 1.26.000.000353/2020-08 - Eletrônico  Voto: 989/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar fato correlato aos que já foram tratados nos autos de Ação 

Penal que trata da suposta prática de furtos no Campus da Universidade Federal de Pernambuco 
UFPE, relativos aos dias 07, 15 e 16 de fevereiro de 2019 (art. 155, §4°, I, c/c art. 14, II do CP). 
O presente procedimento trata de um furto ocorrido em 10/02/2019. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Segundo consta de laudo pericial e de relatório 
conclusivo da sindicância investigativa instaurada no âmbito da UFPE, os bens furtados 
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pertenciam a particulares, não integrando o patrimônio da Universidade. 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.  

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). 

 
321. Processo: 1.27.003.000260/2019-74 - Eletrônico  Voto: 687/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARNAIBA-PI  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela 85ª Zona Eleitoral no Piauí (Esperantina) noticiando 

que os eleitores, ao efetuarem o pagamento de multas eleitorais, são orientados por 
correspondente bancário a pagarem tarifas inexistentes. CP, art. 171. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se que as multas são efetivamente pagas, 
sendo o excesso do valor direcionado de maneira irregular para a conta-corrente do 
correspondente bancário. Prejuízo restrito ao patrimônio dos particulares. Inexistência de 
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições.  

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). 

 
322. Processo: 1.29.000.000251/2020-72 - Eletrônico  Voto: 847/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul contendo laudo 

médico de incapacidade apresentado ao juízo, em que a examinada relatou ter sofrido possível 
abuso sexual, sem indicar precisamente os fatos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Fatos que, por ora, não denotam ofensa 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.  

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). 

 
323. Processo: 1.30.001.000450/2020-50 - Eletrônico  Voto: 1122/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Possível prática do crime de furto (CP, art. 155). O manifestante informou que, em 25.1.2020, 
durante confusão no Parque Madureira, no Município do Rio de Janeiro, seu cartão Rio Card 
foi furtado por terceira pessoa não identificada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Inteligência do art. 109, inc. IV da CF. 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). 

 
324. Processo: 1.30.001.000819/2020-24 - Eletrônico  Voto: 983/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata que os educadores de Unidade Municipal de Reinserção Social no Rio de 
Janeiro seriam coniventes com a prática dos crimes de tráfico de drogas e de roubo praticados 
entre os acolhidos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos 
relacionados à conduta de profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Assistência 
Municipal do Rio de Janeiro, sem elementos que indiquem prejuízo a bens, serviços ou 
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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.  

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). 

 
325. Processo: 1.30.001.004693/2019-23 - Eletrônico  Voto: 692/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a 

noticiante relata que empresa privada estaria aliciando menores, mediante o falso argumento 
de que teriam sido selecionados para uma vaga em curso de capacitação. Informa, por fim, que 
para a concretização da fraude, a empresa utiliza o nome de outra empresa responsável pela 
divulgação de empregos. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 
2ª CCR). Fatos envolvendo empresas privadas e particulares. Inexistência de prejuízo a bens, 
serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições.  

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). 

 
326. Processo: 1.36.000.001135/2018-11 - Eletrônico  Voto: 1221/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que a 

representante relata suposto esquema de pirâmide financeira por empresa que oferece serviços 
de banco digital. Possível crime contra a economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Após diligências para o esclarecimento 
dos fatos, verificou-se que a empresa aparenta ser uma FINTECH, voltada para guardar o 
dinheiro dos clientes e facilitar a realização de pagamentos. Não foram colhidos indícios 
mínimos da prática de crime contra o sistema financeiro, contudo, foi determinada a remessa 
de cópias ao Ofício Cível da PR/TO para verificar se a empresa está atuando conforme a 
regulação do sistema financeiro nacional. Noutro ponto, verifica-se que a empresa, em algumas 
chamadas, oferece aos seus associados lucros, remuneração e benefícios futuros irreais e 
incompatíveis com qualquer aplicação no mercado financeiro atual, fato que pode configurar o 
crime de estelionato (CP, art. 171) ou contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX). 
Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Precedente 2ª CCR: NF nº 1.22.011.000156/2019-67, Sessão 
nº 761, de 10/02/2020, 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). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
327. Processo: SR/DPF/MG-01590/2016-INQ Voto: 960/2020 Origem: GABPR18-

CARSM - CARLOS 
ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado, na modalidade tentada 

(CP, art. 171, §3º c/c art. 14, II), contra a Caixa Econômica Federal. Segundo consta, 
indivíduos não identificados teriam utilizado documentos falsos visando sacar parcelas de 
Seguro-Desemprego, em agência da Caixa Econômica Federal, mas fugiram do local 
quando da conferência dos documentos. Promoção de arquivamento e de declínio de 
atribuições. Recebimento da manifestação como promoção de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Fatos ocorridos no ano de 2016. As imagens analisadas pela perícia são de 
baixa qualidade e não apontam com clareza a feição dos suspeitos. Inexistência de 
testemunhas capazes de individualizar os suspeitos. As pessoas ouvidas durante as 
investigações também não indicaram elementos que possam esclarecer a autoria do delito. 
Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. Inexistência de diligências capazes de modificar 
o panorama probatório atual. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto 
do(a) relator(a). 
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328. Processo: 1.13.001.000094/2017-50 Voto: 1128/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Civil. Delação apócrifa para apurar conduta de oficial médica do Exército Brasileiro 

que, lotada no Pelotão Especial de Fronteira de Estirão do Equador, teria se omitido a prestar 
atendimento ao interessado que procurou o posto de saúde da unidade. Suposto crime de 
descumprimento de missão (CPM, art. 196). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR) 
recebido como Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Ressalte-se, 
primeiramente, que a 1ªCCR já analisou a matéria de sua competência. Após a realização de 
diligências, não restou evidenciada a prática de crime. Ao contrário, os autos noticiam que o 
interessado recebeu o devido atendimento pela equipe de enfermagem do posto de saúde, uma 
vez que, segundo o procurador oficiante, a oficial do Exército já havia saído de seu horário 
regular de atendimento e demorou um pouco para regressar ao posto de saúde. Entretanto, ela 
deu as diretrizes mínimas de atendimento e foi ao posto de saúde para atender o paciente. Ao 
chegar lá, porém, o paciente já havia saído, contrariando a orientação do () técnico de 
enfermagem. Falta de justa causa para persecução penal, podendo as investigações serem 
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
329. Processo: 1.30.001.005107/2019-68 - Eletrônico  Voto: 689/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208). 

Manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando a 
existência de vídeos com conteúdo ofensivo veiculados em plataforma de streaming. 
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Os vídeos em questão foram publicados por produtora de vídeos de comédia conhecida 
nacionalmente e apresentam sátiras de personagens bíblicos, o que se enquadra na liberdade de 
expressão de seus autores e atores, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi) exclui 
o elemento subjetivo do escárnio. Não verificação de vilipêndio de ato ou objeto de culto. 
Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. 
Precedente 2ª CCR: NF 1.34.015.000485/2019-57, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
330. Processo: DPF/AM-00420/2008-INQ Voto: 1082/2020 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 
VALADAO LOPES  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304 

C/C 297) E FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347). FATOS OCORRIDOS ATÉ O 
ANO DE 2008. PRESCRIÇÃO EFETIVA E IMINENTE. APLICAÇÃO DA 
ORIENTAÇÃO N° 26/2016 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Inquérito Policial instaurado para apurar os delitos de uso de documento falso (CP, art. 
304 c/c 297) e fraude processual (CP, art. 347). Fatos ocorridos até o ano de 2008. 2. Os 
investigados teriam utilizado documentos e apresentado petições, aparentemente falsos, 
em processos judiciais, inclusive, com a utilização do nome da noticiante e número de 
inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil pertencentes à Procuradora do Estado. 
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento considerando que o 
crime de fraude processual (art. 347) já se encontra prescrito pela pena em abstrato, uma 
vez que os fatos são de 2008 e o preceito secundário estipula a sanção máxima em até 2 
anos (ou 4 anos se o efeito for produzido em processo penal) e quanto ao crime de uso de 
documento falso, embora não superado, até o presente momento, o termo final do prazo 
prescricional em abstrato, que é julho de 2020, este se avizinha e ainda não há sequer 
previsão factível de que o IPL se encerre até lá. [] Portanto, passados mais de 10 anos 
desde a suposta prática dos fatos e tratando-se de crime com pena mínima de 1 ano, há 
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notória ausência de interesse de agir por falta de utilidade, devendo o IPL ser arquivado. 
4. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, IV da LC nº 75/93. 5. 
Em relação ao crime de fraude processual, é certo que passados mais de 10 anos do fato, 
há de se de reconhecer a extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). 6. Quanto ao crime de uso de documento 
falso (CP, art. 304 c/c 297), esta Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o 
entendimento no sentido de ser inadmissível o reconhecimento da extinção da 
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência 
(Enunciado nº 28, 464ª Sessão, de 15/04/2009). 7. Entendimento também sedimentado 
pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in 
verbis: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva 
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do 
processo penal. 8. No entanto, no caso em exame, os fatos ocorreram até julho de 2008, 
restando 5 (cinco) meses para o efetivo transcurso do prazo prescricional de 12 (doze) 
anos e a consequente extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III) e não há nos autos elementos suficientes para 
o oferecimento da denúncia. 9. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que 
estabelece: A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências 
investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o 
arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 10. Nesse 
contexto, excepcionalmente, por não vislumbrar utilidade no prosseguimento das 
investigações, voto pela homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
331. Processo: DPF/CAX-00014/2012-INQ Voto: 969/2020 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 
FIGUEIREDO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado no ano de 2012 para apurar a possível prática dos crimes de 

estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) e de falsidade ideológica (CP, art. 299) contra a 
Receita Federal. Segundo consta, um grupo de pessoas procurou a Polícia Civil de 
Parnarama/MA e relatou que agenciadores vem atuando junto a pessoas da comunidade e 
após proposta de vantagens financeiras, colhem os documentos dessas pessoas e fazem 
uma declaração de Imposto de Renda, sendo que a maioria dessas supostas vítimas não 
tem vínculo empregatício, não são autônomos e em muitos casos não recebem nenhuma 
remuneração, ou seja, não existe fonte de renda. Após a restituição indevida, as supostas 
vítimas pagariam aos agenciadores quantias que variavam entre R$ 100,00 a R$ 360,00. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A autoridade policial solicitou à 
Receita Federal do Brasil a abertura de procedimento administrativo tributário para 
apuração do fato, porém, até o momento, não há informações sobre o término da 
fiscalização. Ouvidas, as supostas vítimas foram uníssonas em afirmar que não sabiam que 
estavam participando de uma fraude. Um dos possíveis agenciadores também foi ouvido e 
negou participar da fraude. Os fatos teriam ocorrido em 2009 e, até o presente momento, 
não foram levantados elementos concretos que permitam formalizar denúncia. 
Necessidade de nova cientificação dos fatos à Receita Federal. Aplicação da Orientação nº 
26. Carência 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). 

 
332. Processo: DPF/CAX-0238/2014-IPL Voto: 886/2020 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 
FIGUEIREDO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o suposto delito de estelionato majorado (CP, art. 

171, § 3º). Concessão, em 1994, de benefício de pensão por morte por meio de fraude. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que pessoa não 
identificada, utilizando documentos falsos, obteve benefício previdenciário em nome de 
outrem. Conforme afirmado pelo procurador oficiante, tanto o INSS quanto a instituição 
financeira não dispõem de elementos suficientes que permitam a identificação da autoria 
delitiva, pois informam que a conta bancária é aberta pelo INSS, o qual o faz com os 
documentos apresentados para a concessão do benefício, cuja cópia consta dos autos, mas 
não permite saber quem foi a pessoa que os apresentou. Impossibilidade de realizar mais 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Apesar de configurada a 
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materialidade delitiva, ausente a autoria do delito. Antiguidade dos fatos. Aplicação da 
Orientação nº 26 desta 2ª Câmara. 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). 

 
333. Processo: DPF/JZO/BA-00063/2019-INQ Voto: 1182/2020 Origem: GABPRM001-

APCP - ANALU PAIM 
CIRNE PELEGRINE  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de ameaça (CP, art. 147) contra os dirigentes 

do Instituto Federal, campus Senhor do Bonfim/BA, por alunos do instituto. Segundo 
consta, alunos punidos com suspensão teriam dito em conversa registrada em aplicativo de 
mensagens que eles deveriam fazer igual Suzano, referindo-se ao atentado provocado por 
dois atiradores em escola municipal de Suzano/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Os responsáveis pelos alunos foram ouvidos e afirmaram que, em conversa com 
os filhos, restou esclarecido que o comentário foi realizado em um momento de insatisfação 
com a penalidade de suspensão aplicada aos alunos. Extrai-se das mensagens que não foram 
feitas outras referências sobre o assunto. Além disso, a afirmação não foi direcionada a 
ninguém especificamente, tratando-se de comentário vago e genérico. 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). 

 
334. Processo: DPF/JZO/BA-0203/2013-IPL Voto: 1160/2020 Origem: GABPRM3-TASN 

- TICIANA ANDREA 
SALES NOGUEIRA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) em 

face da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
CODEVASF, por particular que, atuando como presidente de associação de moradores, 
vendeu imóveis de propriedade da referida empresa pública. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Ouvida, a investigada negou os fatos. Os documentos referentes às 
transações irregulares datam dos anos de 2005 e 2006 e, por se tratarem de cópias, as 
assinaturas não puderam ser periciadas. Fatos ocorridos em 2006. A pena máxima 
abstratamente cominada ao crime em questão é de 6 anos e 8 meses de reclusão. O prazo 
prescricional é de 12 (doze) anos, conforme a regra do artigo 109, III do Código Penal. 
Prazo efetivamente atingido no ano de 2018. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
335. Processo: DPF/PHB/PI-00021/2019-INQ Voto: 1039/2020 Origem: GABPRM1-SLR - 

SAULO LINHARES DA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de uso de documento particular 

falso (folha de pagamento hora extra) perante a Justiça do Trabalho, em reclamação 
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os 
fatos narrados não foram comprovados. As 101 (cento e uma) folhas de pagamento foram 
analisadas pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, que concluiu, com exceção de 
uma única folha de pagamento, as demais assinaturas partiram do punho do reclamante. A 
perícia concluiu ainda que na única folha de pagamento com indícios de contrafação, a 
assinatura adulterada do reclamante foi produzida por C.A.C.S., que também é empregado 
da empresa e beneficiários das horas extraordinárias, a revelar que excepcionalmente um 
empregado assinava por outro. Nesse sentido foi a conclusão do Juiz do Trabalho. 
Consigne-se, em acréscimo, que C.A.C.S. Não se beneficiou com a adulteração da 
assinatura, não constando nos autos elementos de informação que indiquem a atuação em 
favor do empregador e/ou em detrimento do empregado reclamante. Logo, forçoso concluir 
pela ausência de dolo. Por derradeiro, digno de nota que os demais empregados ouvidos 
pela autoridade policial confirmaram a veracidade das folhas de pagamento, a corroborar a 
autenticidade. Ausência de materialidade delitiva. 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). 
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336. Processo: DPF/SINOP-00092/2019-INQ Voto: 952/2020 Origem: GABPRM1-FG - 
FELIPE GIARDINI  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 343 do CP, por reclamante de 

ação trabalhista que teria oferecido dinheiro para testemunha depor em seu favor. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ouvido, o investigado assumiu ter oferecido 
dinheiro à testemunha, contudo não solicitou que a testemunha fizesse afirmação falsa, 
conforme exige o tipo previsto no art. 343 do CP. A testemunha confirmou não ter recebido 
orientação para mentir. O mero oferecimento de pagamento para que a testemunha 
compareça ao juízo não configura, por si só, a prática de crime, sendo necessário que o 
pagamento seja condicionado ao levantamento de falso testemunho. Inexistência 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). 

 
337. Processo: DPF/SNM/PA-00079/2018-INQ Voto: 895/2020 Origem: GABPRM3-PDX - 

PATRICIA DAROS 
XAVIER  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Representação formulada na Polícia Federal informando a existência de 

máquinas caça-níqueis operando em estabelecimentos comerciais. Após diligências restou 
apreendida apenas 1 máquina caça-níquel. CPP, art. 334-A. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Após análise, a perícia concluiu que a máquina apreendida se trata de 
uma caça-níquel, porém não estava funcionando. Verifica-se que a máquina aparenta ser 
bastante antiga, pois, além de seu péssimo estado de conservação, é possível ler em sua tela 
os dizeres COPA 98 II, uma clara referência ao campeonato mundial de futebol realizado 
no ano de 1998. Não há indícios mínimos de que a dona do estabelecimento tenha 
participado da introdução do equipamento no país. Máquina inutilizada. Falta 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). 

 
338. Processo: DPF/SNM/PA-00268/2019-INQ Voto: 1133/2020 Origem: GABPRM3-PDX - 

PATRICIA DAROS 
XAVIER  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Apuração de possível crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, CP). 

Relato de que, em 15.9.2019, pessoa não identificada quebrou uma janela do veículo de 
professora da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, e furtou um notebook 
pertencente à Universidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência 
de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva, tendo em vista a inexistência de 
elementos investigativos, tais como testemunhas, imagens em câmera de segurança e 
vestígios biológicos. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea para 
elucidar a autoria do delito. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do 
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18, CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
339. Processo: DPF/SR-AL-00146/2016-INQ Voto: 1145/2020 Origem: GABPRM3-AHAC - 

ANTONIO HENRIQUE DE 
AMORIM CADETE  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Obtenção do 

benefício previdenciário de pensão por morte por meio de documentação falsa. Percepção 
indevida ocorrida no período compreendido entre 05/05/2010 a 06/11/2013. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvida, a beneficiária confirmou a falsidade das 
informações apresentadas ao INSS e esclareceu ter solicitado o benefício por meio de 
duas agenciadoras, responsáveis pela documentação contestada. Em diligências, 
verificou-se que a declaração pós-óbito ideologicamente falsa não foi assinada pela 
beneficiária, o que reforça sua versão de que não participou da confecção dos documentos 
falsos. As agenciadoras não foram identificadas, uma vez que, além do primeiro nome, 
não existem elementos capazes de individualizá-las. Fatos ocorridos há 10 anos. 
Inexistência de indícios de dolo na conduta da beneficiária e de elementos mínimos de 
autoria em relação às intermediárias da fraude. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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340. Processo: DPF-UDI-00415/2017-
INQ 

Voto: 798/2020 Origem: GABPRM1-OSA - 
ONESIO SOARES AMARAL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito policial. Possível prática dos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e de 

contrabando (CP, art. 334). Segundo consta, em 19/06/17, agentes da PRF tentaram 
abordar caminhão e semirreboque suspeitos, mas o motorista, após parar à frente do 
ponto de abordagem, fugiu em direção à mata e não foi encontrado. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Foram apreendidas aproximadamente 700 caixas 
de cigarros estrangeiros. Ouvido, o proprietário do veículo informou ter recebido R$ 
500,00 (quinhentos reais) de particular não individualizado para que o caminhão fosse 
transferido para seu nome, contudo não soube dar mais informações sobre o veículo. O 
proprietário do semirreboque não foi encontrado no endereço informado nos bancos 
oficiais e não há informações sobre seu paradeiro. O motorista do caminhão fugiu antes 
que pudesse ser identificado. Ultrapassados mais de 2 anos sem novos elementos, não 
se vislumbra linha investigativa viável à elucidação da autoria delitiva. Carência de justa 
causa. Homologação do arquivamento. Quanto à análise da possível prática do crime de 
corrupção passiva (CP, art. 317), necessária a remessa dos autos à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão para análise da matéria (CSMPF nº 148, de 1/04/2014).  

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). 

 
341. Processo: DPF/VGA/MG-00231/2016-IPL Voto: 1134/2020 Origem: GABPRM1-LMG - 

LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desenvolvimento clandestino de atividade de 

telecomunicação (Art. 183 da Lei nº 9.472/97). Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Fato ocorrido em 08/08/2015. Pena máxima cominada abstratamente ao crime 
de 4 (quatro) anos de reclusão. Prazo prescricional de 08 (oito) anos. Investigado com mais 
de 70 anos. Prazo prescricional reduzido à metade. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, 
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrida em 08/08/2019 (CP, art. 109, IV c/c 
art. 115). Homologação de arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
342. Processo: DPF/VGA/MG-00334/2016-IPL Voto: 1127/2020 Origem: GABPRM1-LMG - 

LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, CP), 

tendo em vista a possível abertura de conta por meio de fraude na Caixa Econômica Federal, 
em Machado/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após várias 
diligências, não foi possível identificar a autoria do delito. A Caixa Econômica Federal 
informou que também não possui registros de imagens gravadas do possível autor. Falta de 
indícios que, no momento, justifiquem a persecução penal. Ausência de linha investigativa 
potencialmente idônea. Orientação 26 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
343. Processo: DPF-0005/2019-INQ Voto: 1130/2020 Origem: GABPRM2-TMJM - 

TIAGO MISAEL DE JESUS 
MARTINS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Apuração do crime de falsificação de documento particular (CP, art. 

298), consistente em suposta fraude na elaboração de laudo pericial para o 
financiamento de imóveis para o programa Minha casa, minha vida. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que E.A.F.L. adquiriu um 
imóvel pelo programa, por meio de financiamento no Banco do Brasil S.A.. No entanto, 
ao visitar o imóvel, percebeu que não correspondia com o laudo pericial apresentado 
quando do financiamento. Após diligências, verificou-se que o engenheiro responsável 
pela perícia realizou a vistoria na casa correta, porém, por equívoco, anexou ao laudo 
fotos da casa vizinha. Ausência de dolo. 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). 
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344. Processo: JFA/TO-0004342-

28.2016.4.01.4301-INQ 
Voto: 887/2020 Origem: GABPRM -  

 
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual crime de ameaça (art. 147, CP). 

Segundo consta, o investigado teria ameaçado juíza federal substituta ao dizer que ela vai 
me pagar, isso não vai ficar assim, em 7.11.2016. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos, ao fundamento de que o crime não restou comprovado, já que 
inexiste nos autos prática de ato capaz de constituir prejuízo grave e que desperte temor 
real à vítima. Discordância do magistrado. CPP, art. 28. Ouvido, o investigado aduziu 
fazer uso de drogas ilícitas que o afetam emocionalmente, tendo se manifestado de 
maneira exaltada por ter criado em sua mente que a juíza federal estava lhe difamando. A 
suposta ameaça proferida contra a vítima tratou-se de afirmação genérica e explosiva em 
um contexto de emoção. Carência de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
345. Processo: JF/ES-5003850-

16.2020.4.02.5001-*PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 990/2020 Origem: GABPR5-JCCOC - 
JULIO CESAR DE 
CASTILHOS OLIVEIRA 
COSTA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra o Sistema Financeiro 

Nacional (Lei nº 7.492/86, art. 20). Ofício encaminhado pelo Banco Desenvolvimento o 
Espírito Santo BANDES, informando que particular recebeu financiamento rural no 
valor de R$ 49.907,00, mas não aplicou os recursos de acordo com o projeto aprovado. 
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos ressaltando que o simples 
descumprimento de uma obrigação contratual (como aparentemente se vê in casu), sem 
que ocorra a indicação de elementos concretos do ilícito penal, não pode ensejar uma 
persecução criminal.O Juiz Federal concordou com o Procurador oficiante que os 
elementos de prova encaminhados pelo BANDES são insuficientes para propor ação 
penal, porque no único relatório de vistoria juntado aos autos foi informado apenas que 
o projeto não foi executado e que a cliente mudou-se do local após alienar o terreno. 
Contudo, ressaltou a necessidade de realização de diligências para a elucidação dos fatos. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV c/c art. 28 do CPP). A operação de 
crédito ocorreu há 4 anos e, até o momento, a beneficiária não foi localizada e a 
documentação existente não é capaz de indicar o emprego de fraude na concessão do 
financiamento. O simples fato de não terem sido encontrados os bens no momento da 
fiscalização não implica, necessariamente, na subsunção do fato ao tipo penal. Os 
elementos acostados aos autos indicam possível descumprimento contratual a ser 
resolvido por adoção de medidas administrativas e cíveis próprias. 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). 

 
346. Processo: JF/MG-0001782-

59.2019.4.01.3800-INQ 
Voto: 1172/2020 Origem: GABPR15-TMFM - 

THIAGO MENICUCCI 
FRANKLIN DE MIRANDA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), 

consistente no recebimento indevido do seguro-desemprego por particular que teria 
permanecido como empregado sem registro. Parcelas recebidas no ano de 2015. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diversas diligências, não foi possível 
colher elementos que comprovem a materialidade do crime. Verificou-se que, na 
verdade, o investigado passou a prestar serviços para a empresa que o demitiu na 
condição de sócio de uma empresa de consultoria. Foi realizado contrato de prestação de 
serviços entre pessoas jurídicas, inexistindo subordinação entre as partes. A pessoa 
jurídica da qual o investigado é sócio foi constituída em 2010 e possui contrato com 
diversas outras empresas, tendo o investigado juntado aos autos farta documentação 
atestando o exercício regular da atividade. Por fim, também restou demonstrada a 
inexistência do recebimento concomitante das parcelas de seguro-desemprego com as 
retiradas pró-labore por parte do investigado. Inexistência 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). 
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347. Processo: JF-SOR-5005452-

20.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1126/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Apuração de possível crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, 

CP). Relato de que, em 10.5.2019, pessoa não identificada arrombou uma janela e 
invadiu Agência Comunitária dos Correios em São Miguel Arcanjo/SP, subtraindo R$ 
57,07. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de lastro 
probatório mínimo acerca da autoria delitiva, tendo em vista a inexistência de 
elementos investigativos, tais como testemunhas, imagens em câmera de segurança e 
vestígios biológicos. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea para 
elucidar a autoria do delito. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do 
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18, CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
348. Processo: JF-TAB/AM-0000427-

65.2019.4.01.3201-INQ 
Voto: 1218/2020 Origem: GABPRM1-BSD - 

SARAH TERESA 
CAVALCANTI DE BRITTO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual (CP, art. 149-A), por réu processado em ação penal pela prática do 
crime de rufianismo (CP, art. 229). Fatos possivelmente ocorridos em 2010. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A partir das cópias da ação penal que gerou 
a instauração do presente inquérito não foi possível colher elementos que indiquem a 
prática do crime de tráfico de pessoas. Além disso, não foram realizadas, à época, as 
diligências complementares necessárias para o esclarecimento dos fatos. Supostas 
vítimas que, após 10 anos, possivelmente não indiquem elementos concretos a respeito 
dos fatos. Inexistência de linha potencialmente idônea para a constatação da 
materialidade delitiva. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
349. Processo: PRM-JND-

3422.2018.000062-0-INQ 
Voto: 1131/2020 Origem: GABPRM1-JLPK - 

JOSE LUCAS PERRONI 
KALIL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, 

CP), tendo em vista a realização de saques fraudulentos de conta vinculada ao FGTS. 
Relato de que pessoa não identificada, portando documentos falsos, realizou, em 
29.4.2016, diversos saques de conta do FGTS de terceiro. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). A Caixa Econômica Federal informou que não possui registros 
fotográficos do autor do delito. Embora verificada a materialidade delitiva, faltam 
indícios de autoria que, no momento, justifiquem a persecução penal. Fatos ocorridos 
há mais de três anos, não havendo suspeitos, testemunhas ou outros elementos técnicos 
formadores de convicção. Orientação 26 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
350. Processo: PRM-JND-

3422.2019.000023-8-INQ 
Voto: 1099/2020 Origem: GABPRM1-JLPK - 

JOSE LUCAS PERRONI 
KALIL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito policial. Apuração de suposto crime de desobediência, consistente no 

descumprimento de ordem judicial (CP, art. 330). Revisão do arquivamento (art. 62, inc. 
IV, da LC no 75/93). Oficiado, o juízo informou que o investigado está cumprindo a 
ordem. O investigado, por sua vez, também comprovou ter atendido a determinação 
judicial. Inexistência de indícios da prática de crime. Carência de justa causa para 
justificar 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). 

 
351. Processo: PRM/SOR-3411.2018.000273-

3-INQ 
Voto: 966/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 

RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO 
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Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra o sistema financeiro (art. 20 da Lei nº 

7.492/1986), por particular que, contemplada pelo Programa Minha Casa, Minha Vida 
PMCMV, cedeu o imóvel para a neta residir com seus três filhos. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato de a investigada, que atualmente conta com 80 anos, ter 
cedido seu imóvel para que a neta pudesse residir em melhores condições com seus filhos 
não configura, por si só, a prática de crime. Compartilhamento entre familiares ocorrido 
após o financiamento. O acordo ora em análise caracteriza possível descumprimento 
contratual e é passível de medidas administrativas a serem adotadas pelo agente financeiro, 
qual seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º). 
Instauração de procedimento cível para acompanhamento do caso. Adoção das medidas 
cabíveis. Subsidiariedade do direito penal. Inexistência 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). 

 
352. Processo: PRM/SOR-3411.2018.000382-

8-INQ 
Voto: 953/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 

RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 

(CP, ART. 171, § 3°). DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO 
AQUILES CONTRA OS INTEGRANTES DO ESQUEMA CRIMINOSO. ANÁLISE 
DA COAUTORIA DE BENEFICIÁRIO. ORIENTAÇÃO N° 36 DA 2ª CCR. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 
suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Investigação de 
eventual coautoria de beneficiário, em razão de requisição constante dos autos de Ação 
Penal, que versa sobre denúncia oferecida no bojo da denominada Operação Aquiles, 
relacionada com a apuração de fraudes perpetradas com a inserção de vínculos 
empregatícios e de contribuições individuais inidôneas no sistema do INSS, resultando na 
concessão de benefícios previdenciários fraudulentos e prejuízo da ordem de mais de três 
milhões e seiscentos mil reais. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, por considerar que o investigado não teve envolvimento doloso na 
fraude, figurando como mais uma vítima do esquema ilícito. 3. De fato, após análise das 
diligências, verifica-se das informações constantes dos autos que o beneficiário seria mais 
uma vítima do esquema criminoso, tanto que negou veementemente ter tido vínculo com 
uma das empresas descritas em seus registros. 5. A organização criminosa já restou 
denunciada e não há nos autos outros elementos que permitam incluir o investigado como 
coautor dos crimes. 6. De acordo com a Orientação n° 36, a 2ª CCR ORIENTA os membros 
do Ministério Público Federal com atuação na área criminal sob sua coordenação a realizar 
o arquivamento dos chamados rescaldos das operações previdenciárias, dispensando-se a 
instauração de inquérito policial ou de investigação criminal própria ou arquivando os 
feitos já instaurados, quando a persecução penal/investigação estiver em estágio avançado 
ou já houver sido ajuizada a ação penal e, após minuciosa análise, ao Procurador da 
República oficiante restar evidenciado que os fatos: a) não modificam o panorama 
probatório atual; b) não são suficientes para um aumento substancial das penas dos 
investigados na operação originária; c) dizem respeito às condutas dos titulares dos 
benefícios, salvo quando encerrarem alto grau de reprovabilidade, como a magnitude da 
lesão; d) nada acrescentam acerca das condutas dos servidores e intermediadores já 
investigados; e) não apresentam indícios da participação de outros servidores e/ou 
intermediadores, além dos já investigados no IPL de origem. 7. Ainda de acordo com a 
referida Orientação, nesses casos, o arquivamento deverá ser comunicado ao INSS, que 
permanecerá responsável pela adoção das providências administrativas cabíveis, com 
vistas à quantificação do dano e recuperação dos valores pagos indevidamente. 8. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
353. Processo: SPF/RR-0269/2017-INQ Voto: 794/2020 Origem: GABPR2-AFEB - 

ALISSON FABIANO 
ESTRELA BONFIM  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de constituição de milícia privada (CP, art. 

288-A) e de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Segundo consta da representação 
efetuada pela FUNAI, determinado fazendeiro teria intimidado, em conjunto com outras 
40 pessoas, os índios Waimiri-Atroari (CP, art. 288). O fazendeiro, por sua vez, noticiou 
à Polícia Federal que teria sido intimidado pelos índios, versão que foi repudiada pela 
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FUNAI (CP, art. 339). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a 
realização de diversas diligências e a oitiva de vários envolvidos, não foi possível colher 
elementos que indiquem a veracidade de qualquer uma das versões apresentadas nos 
autos. Fatos ocorridos em 2017. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. Carência de 
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
354. Processo: SR/DPF/MA-01124/2017-IPL Voto: 1132/2020 Origem: COJUD/PRMA - 

COORDENADORIA 
JURÍDICA E DE 
DOCUMENTAÇÃO DA 
PR/MA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Suposta 

concessão de benefício previdenciário de pensão por morte com utilização de certidão de 
óbito ideologicamente falsa. Benefício recebido no período compreendido entre 2.8.1994 e 
25.1.2017. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em declaração para a 
autarquia, a investigada afirmou que, nos anos 1980, o titular do benefício, com quem ela 
foi casada, saiu de casa em busca de ouro no Pará, e nunca mais retornou. Anos depois de 
sua partida, a investigada soube, por meio de um parente que havia ido para o mesmo lugar 
que seu marido, que este havia falecido. Como não foi ao velório, tampouco viu o corpo do 
suposto de cujus, a única opção que lhe restou foi acreditar na palavra de quem havia lhe 
dado a notícia da morte, motivo pelo qual compareceu ao cartório para registrar o óbito. 
Restou verificado, ainda, que não houve utilização de qualquer meio fraudulento ou de má-
fé para a obtenção de benefício previdenciário. Inexistência 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). 

 
355. Processo: SR/DPF/MG-02051/2018-INQ Voto: 1068/2020 Origem: GABPR5-EMF - 

EDUARDO MORATO 
FONSECA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito descrito no artigo 205 

do Código Penal, consistente em exercer atividade, de que está impedido por decisão 
administrativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, 
verificou-se que os fatos narrados inicialmente não foram confirmados. A pessoa jurídica 
investigada foi determinada a encerrar suas atividades de segurança privada. Ocorre que a 
empresa é uma promotora de eventos, a qual desempenha como atividade principal: 
serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Além disso, exerce 
outras atividades secundárias das quais não constam a promoção de segurança privada. 
Contratou empresa de segurança privada para atuar durante 6 dias de eventos, o qual efetuou 
o pagamento de R$ 6.562,50 pelo serviço prestado. Assim, evidencia-se a inconsistência 
acerca da determinação de encerramento das atividades de segurança privada pela empresa 
investigada haja vista que essa não desempenha tal ocupação. Fatos devidamente 
comprovados nos autos. Ausência de elementos suficientes de materialidade delitiva. 
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). 

 
356. Processo: 1.02.003.000031/2019-29 - Eletrônico  Voto: 1170/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Envio de Relatório de Inteligência Financeira RIF pelo 

antigo COAF ao TRE/RJ, noticiando possível crime eleitoral envolvendo deputada federal 
eleita em 2018. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O RIF encaminhado 
pelo COAF não possui dados suficientes para a individualização da conduta, fazendo apenas 
menção às movimentações financeiras praticadas no contexto da eleição da representada. 
Consta a informação de que em 12.09.2018 foi realizado um saque em espécie de R$ 5.000,00, 
estando o valor superior ao limite estabelecido de meio salário-mínimo, caracterizando crime 
eleitoral. Contudo, também não há maiores informações sobre esse fato. Conforme 
manifestação da Procuradora oficiante, em virtude da precariedade do material e da parca 
indicação da metologia quanto ao seu resultado (cruzamento de dados), é de reconhecer a total 
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ausência de elementos de conexão entre as potenciais irregularidades descritas no RIF e a 
campanha da parlamentar, principalmente no que se refere aos gastos realizados e às doações 
de terceiros. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
357. Processo: 1.11.001.000543/2019-04 - Eletrônico  Voto: 1185/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia da Fato. Representação formulada por lideranças da Aldeia Indígena Kariri Xocó 

narrando que um grupo composto por cerca de 10 (dez) indígenas teriam impedido que 
servidora da Secretaria Especial de Saúde Indígena SESAI desempenhasse suas funções na 
farmácia que funciona dentro da referida comunidade. Possíveis crimes de ameça e/ou desacato 
(CP, art. 147 e/ou desacato). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvida, a 
servidora do SESAI informou que um grupo de índios invadiu seu local de trabalho exigindo 
sua saída do posto de atendimento e que, embora estivessem alvoroçados, não houve agressão 
física, assim como não foram proferidas palavras/frases ofensivas, de baixo calão ou 
ameaçadoras. Além disso, a servidora não soube identificar com precisão os indivíduos que 
teriam se exaltado contra ela. Inexistência de indícios de materialidade e autoria. 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). 

 
358. Processo: 1.14.000.000306/2020-77 - Eletrônico  Voto: 1211/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato. Apuração de suposto crime de desobediência, consistente no descumprimento, 

por servidor do INSS, de ordem judicial que requisitou informações para instrução de ação 
trabalhista (CP, art. 330). Revisão do arquivamento (art. 62, inc. IV, da LC no 75/93). Verifica-
se dos autos que a autarquia cumpriu a ordem, embora com certo atraso. Ausência de dolo. 
Carência de justa causa para justificar 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). 

 
359. Processo: 1.14.000.000335/2020-39 - Eletrônico  Voto: 986/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por Procurador da República, na qual relata o 

recebimento de e-mail falso em nome do MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Suposta prática denominada pishing, em que o destinatário é induzido a acessar páginas 
com conteúdo potencialmente malicioso (vírus ou outros softwares perniciosos), mediante e-
mails em nome de órgãos públicos ou com outras informações potencialmente atrativas. 
Hipótese em que não é materialmente viável a identificação do autor do e-mail, tendo em vista 
a utilização bastante comum de dados de conta falsos, proxies anônimos, e-mails gratuitos etc. 
A inautenticidade desse tipo de convocação já é objeto de ampla campanha do MPF. Precedente 
2ª CCR: NF nº 1.30.001.003478/2018-24, Sessão de Revisão nº 734, de 11/02/2019, 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). 

 
360. Processo: 1.15.000.002908/2019-98 - Eletrônico  Voto: 1123/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do crime 

de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Servidor público federal lotado no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, campus Horizonte, alega sofrer, 
indevidamente, procedimento administrativo instaurado a partir de notificação de estudante 
então menor de idade, que afirmou ter sido vítima de assédio sexual por parte do manifestante, 
no decorrer de conversa privada na rede social Instagram. O manifestante afirma não haver 
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irregularidade em sua conduta, pois, ao ter ciência da menoridade do aluno, encerrou a 
conversa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O crime de denunciação 
caluniosa exige para sua configuração o dolo do agente de imputar a outrem a prática de fato 
definido como crime, sabendo que é inocente. O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo 
direto, pois o dispositivo exige a ciência do agente acerca da inocência da vítima. Assiste razão 
ao membro do MPF oficiante ao alegar que a abertura da investigação era plausível, tendo em 
vista que o estudante supostamente assediado, além de narrar os fatos, apresentou print da 
conversa no aplicativo Instagram. () O elemento que distingue a prática regular de um cidadão 
de informar a autoridade certa conduta irregular de que tenha ciência, do delito de denunciação 
caluniosa, é justamente o elemento subjetivo da conduta, o qual não resta evidenciado neste 
procedimento. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
361. Processo: 1.15.000.003097/2019-42 - Eletrônico  Voto: 751/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334), consistente na 

apreensão de mercadorias de procedência estrangeira sem comprovação de sua regular 
importação. Mercadorias avaliadas em R$ 58.859,56. Tributos supostamente iludidos no valor 
de R$ 29.429,78. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, 
verificou-se que a investigada foi abordada no aeroporto de Fortaleza/CE quando vinha de São 
Paulo/SP. Ouvida, esclareceu que as mercadorias se tratavam de equipamentos fotográficos 
adquiridos em São Paulo, contendo, inclusive, encomendas feitas por seus amigos. Há, também, 
a presença de uma DANFE indicando a compra de produto fotográfico na cidade de São 
Paulo/SP. As pesquisas indicaram que, de fato, a investigada atua como fotógrafa, inexistindo 
ocorrências de que trabalha com o comércio de equipamentos. Inexistência de elementos que 
indiquem que a investigada tenha importado a mercadoria. 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). 

 
362. Processo: 1.15.000.003502/2018-41 - Eletrônico  Voto: 880/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação em Sala de 

Atendimento ao Cidadão que relata a prática de crime de xenofobia em diversos perfis da rede 
social Instagram. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia genérica, 
sem o fornecimento de elementos mínimos de convicção. Notificado para oferecer mais 
informações a respeito da identificação dos possíveis autores, o manifestante permaneceu 
silente. Homologação de arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
363. Processo: 1.22.002.000100/2018-31 - Eletrônico  Voto: 1120/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Ofício da 2a Vara do Trabalho de Uberaba, noticiando 

a possível ocorrência do crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP) 
por empresa condenada em reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Oficiada, a 2a Vara do Trabalho de Uberaba informou que o débito foi parcelado na 
forma do art. 916, do CPC, cujos pagamentos estão sendo corretamente realizados no presente 
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). 

 
364. Processo: 1.23.000.002545/2017-57 - Eletrônico  Voto: 987/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 
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Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual o noticiante relata ter exercido a função de diretor em empresa privada e, no 
exercício de suas atividades, vislumbrou a prática dos crimes de sonegação fiscal (art. 1º, I, da 
Lei nº 8.137/90), de contrabando (CP, art. 334-A) e de descaminho (CP, art. 334). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Visando elucidar a prática de crime contra a ordem 
tributária, a Receita Federal foi oficiada para informar sobre a existência de ações fiscais em 
face da empresa representada e, em resposta, afirmou inexistir registros nesse sentido. 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. Em relação aos crimes de contrabando e descaminho, verifica-se da 
representação apenas afirmações genéricas, sem a indicação de datas, produtos que, em tese, 
teriam sido importados de maneira irregular ou de documentos que comprovem o alegado. 
Inexistência de elementos que permitam o desenvolvimento de 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). 

 
365. Processo: 1.23.003.000056/2019-01 - Eletrônico  Voto: 877/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ALTAMIRA-PA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: EMENTA: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando a 

prática de trabalho escravo em determinada fazenda (CP, art. 149). Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos ofício encaminhado pela Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho, informando que não havia no estabelecimento fiscalizado, no momento da 
fiscalização, evidência de práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de 
escravo. Foram realizadas diversas diligências visando ao esclarecimento dos fatos, porém, não 
foi possível reunir elementos que apontassem para a prática do crime citado. Ausência de 
materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
366. Processo: 1.24.001.000009/2018-51 - Eletrônico  Voto: 881/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual 

o noticiante encaminha imagem postada por usuário da rede social Instagram e aponta a 
existência de possíveis comentários racistas. Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, 
cujo arquivamento foi homologado pela 6ª CCR. Possível crime de racismo, previsto no art. 20 
da Lei nº 7.716/89. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Trata-se de imagem 
contendo a frase Atenção! Ciganas foram flagradas no Partage Shopping na tarde dessa 
segunda. Já estão tentando faturar o 13º, que teria sido feita em perfil humorístico. A 
Constituição Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX), 
define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão 
(art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática 
de racismo, o que faz entre os arts. 3º e 20, descrevendo condutas graves, claramente 
discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a 
cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos 
comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no art. 20 é genérica 
(praticar, induzir ou incitar a discriminação...), incidindo somente quando outra conduta mais 
específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, entretanto, que tal 
tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar 
que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco 
anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. 
Interpretação sistemática e proporcional que se faz necessária no caso, em se tratando de 
descrição típica e genérica. A imagem encaminhada pelo noticiante não se mostra suficiente a 
atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Cumprimento do Termo de Ajustamento de 
Conduta que se mostra suficiente para reparação e prevenção da conduta. Falta de justa causa 
para prosseguir na persecução penal, por ausência de dolo. 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). 
 
367. Processo: 1.25.008.000021/2020-82 - Eletrônico  Voto: 836/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), 

consistente no recebimento irregular de benefício assistencial de amparo à pessoa portadora de 
deficiência. Segundo consta, após a concessão regular do benefício, o INSS constatou que o 
grupo familiar do beneficiário exerceu atividade remunerada sem comunicar a autarquia 
previdenciária, ultrapassando o limite da renda per capita familiar superior a 1/4 do salário-
mínimo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Colhe-se dos autos que as 
atividades exercidas pelo grupo familiar do beneficiário eram formais e diretamente registradas 
nos sistemas da previdência. Inexistência de indícios de dolo na conduta do representante legal 
do beneficiário, visto que os fatos foram descobertos pelo próprio INSS através da simples 
conferência das informações constantes em seus cadastros. Também não há indícios mínimos 
de que os investigados tenham empregado meio fraudulento para a concessão do benefício. 
Ademais, há entendimento jurisprudencial no sentido da inconstitucionalidade do § 3º do art. 
20 da Lei nº 8.742/93. Requisito que não pode ser utilizado como único paradigma para a 
constatação da miserabilidade social ou para fins de imputação penal. 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). 

 
368. Processo: 1.25.008.000623/2019-04 - Eletrônico  Voto: 905/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência de ordem judicial pelos 

responsáveis legais de empresa privada. CP, art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento 
de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem 1) seja transmitida 
diretamente a quem tem o dever legal de cumprir a ordem 2) não determine sanção de natureza 
civil, processual civil ou administrativa e 3) advirta o destinatário da ordem que o eventual não 
cumprimento caracteriza crime. No caso, verifica-se que o expediente foi endereçado de forma 
genérica, sem a identificação específica do responsável pelo seu cumprimento. Ausência de 
prova da intimação pessoal do destinatário da ordem ou de seu conhecimento por outro meio 
apto a demonstrar a ciência inequívoca do conteúdo da determinação judicial. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
369. Processo: 1.26.001.000225/2019-11 - Eletrônico  Voto: 910/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de falsidade documental 

(CP, art. 297) e de uso de documento falso (CP, art. 304) por particular que teria apresentado 
diploma falso à Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o investigado informou ter realizado o curso 
descrito no diploma, tendo, inclusive, comprovado o alegado por meio de diversos documentos. 
Informou, ainda, que o diploma contrafeito foi expedido há mais de 10 anos e que o documento 
era dispensável para a ocupação no cargo que ocupou na Universidade, o que foi confirmado 
pela UNIVASF. Após a realização de diversas diligências, não restou comprovado o dolo do 
investigado, que, ao que consta, agiu na confiança de que o documento era verdadeiro. 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). 

 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 141 
 

 
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. 

 

370. Processo: 1.26.002.000142/2016-61 Voto: 1166/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARUARU-PE  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de uso de documento falso 

(CP, art. 304) e de fraude processual (CP, art. 347), por réus em ação penal. Segundo consta da 
representação, após tomarem conhecimento de todos os fatos da ação penal, bem como de 
protelarem a finalização do feito, os investigados, após a finalização da instrução, resolveram 
juntar aos autos extensa documentação, com indícios de falsidade, visando corroborar sua 
defesa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que os documentos 
apresentados pelos investigados tratam-se de cópias autenticadas supostamente emitidas em 
2006. Foram realizadas diversas diligências visando o esclarecimento dos fatos, contudo, as 
informações prestadas nos autos não foram conclusivas a respeito da falsidade dos documentos. 
Os investigados e as empresas possivelmente envolvidas nos fatos não apresentaram os 
originais dos documentos, obstando a realização da perícia e, consequentemente, a confirmação 
da falsidade. Procedimento autuado em 2016 sem que, até o momento, tenha sido possível 
reunir elementos suficientes para o oferecimento de denúncia. Falta 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). 

 
371. Processo: 1.29.000.000522/2020-90 - Eletrônico  Voto: 1092/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação anônima para a Polícia Federal, relatando a existência de grupo 

de tráfico internacional de drogas, sonegação de tributos, formação de quadrilha, posse de 
armas, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Representação genérica e vaga, cujas informações não foram confirmadas em 
investigação policial preliminar. Impossibilidade de contatar o manifestante, que não se 
identificou. Ausência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade. Inexistência de 
linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
372. Processo: 1.29.000.000564/2020-21 - Eletrônico  Voto: 935/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Apuração de crime de furto, tendo em vista o extravio de arma de fogo 

transportada pelos Correios (art. 155, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Notícia de que a arma foi localizada e devolvida à empresa remetente. Ausência de 
materialidade. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
373. Processo: 1.29.000.000575/2020-19 - Eletrônico  Voto: 984/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Corregedoria Regional da Polícia Federal sugerindo 

o arquivamento de notícia-crime originada a partir de ocorrência registrada no dia 26/12/2018, 
por inspetor da Polícia Civil, na qual restou informado que caminhão dos Correios seria 
assaltado quando chegasse em Porto Alegre, por meio da BR-101. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos que foram adotadas as medidas preventivas 
necessárias e, após o decurso do tempo, não houve nenhuma ocorrência de roubo a caminhão 
dos Correios. Inexistência, por ora, de indícios da prática de crime e de providências a serem 
adotadas no presente procedimento. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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374. Processo: 1.29.000.003939/2019-71 - Eletrônico  Voto: 1223/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul informando 

que empresa privada, beneficiada com recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio à 
Cultura PRONAC, não teria realizado a devida prestação de contas a respeito da utilização do 
valor captado para fins culturais. Art. 40, § 2º, da Lei n.º 8.313/91. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano de 2010. Pena máxima cominada ao crime de 
2 a 6 meses de reclusão e multa. Transcurso de mais de 3 anos da data dos fatos. Ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, VI). 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). 

 
375. Processo: 1.29.000.004242/2019-17 - Eletrônico  Voto: 1158/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato autuada em razão da manifestação de réu em ação penal sobre seu interesse em 

realizar acordo de colaboração premiada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). O Procurador da República oficiante, considerando a ausência de elemento novo que 
justifique a realização do acordo, bem como a não apresentação, pela defesa do réu, dos 
elementos detalhados dos fatos (item 13 da Orientação conjunta nº 1/2018, da 2ª CCR e da 5ª 
CCR), determinou o arquivamento do presente procedimento. Ação penal em fase avançada, 
tendo o réu já sido interrogado. Ausência de justificativa para 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). 

 
376. Processo: 1.29.000.004279/2019-45 - Eletrônico  Voto: 1169/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social relatando supostas irregularidades em operação realizada na modalidade BNDES - 
FINAME. Segundo consta, o agente financeiro credenciado teria repassado à beneficiária final 
recursos oriundos do BNDES para aquisição de equipamentos. Contudo, a beneficiária final 
teria deixado de apresentar às autoridades competentes a comprovação física e financeira dos 
equipamentos financiados. Art. 20 da Lei nº 7.492/86. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Primeiramente, verifica-se que o próprio noticiante deixa claro que não foram 
verificadas irregularidades na concessão do financiamento ora em análise. O agente financeiro 
esclareceu ao BNDES que, por questão de estratégia, a beneficiária decidiu não adquirir os 
equipamentos acordados, razão pela qual não foi possível a comprovação da compra. Informou, 
ainda, que em razão da necessidade de alteração do modelo do equipamento pela Beneficiária 
Final, não houve faturamento do bem constante da proposta aprovada e, por isso, liquidou 
antecipadamente a operação em referência junto ao BNDES. A liquidação antecipada, 
promovida por iniciativa da beneficiária teria ocorrido no prazo de carência. Além disso, 
observa-se que os recursos do financiamento foram liberados pelo BNDES ao agente financeiro 
em 23/12/2016, sendo liquidados em 18/04/2017, não acarretando prejuízo às partes. Possíveis 
irregularidades contratuais já sanadas no âmbito administrativo. Inexistência de indícios da 
prática de crime contra o sistema financeiro. 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). 

 
 
377. Processo: 1.29.015.000087/2019-09 - Eletrônico  Voto: 892/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTA 
ROSA-RS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA 
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Ementa: Procedimento Preparatório. Ofício encaminhado pelo Gerente da Agência da Previdência 

Social em Santa Rosa/RS relatando que, em observância à decisão judicial proferida em Ação 
Civil Pública, o INSS tem a obrigação de implementar o benefício de auxílio-doença com base 
apenas em atestado médico, sem realização de perícia, quando o agendamento da perícia inicial 
for superior a 45 dias. Informa, ainda, que em virtude da baixa quantidade de médicos na 
localidade o número de benefícios concedidos nessa circunstância é elevado, o que levanta a 
suspeita de concessões indevidas. Foram instaurados procedimentos cíveis para a adoção das 
medidas cabíveis para a redução do prazo. O presente procedimento busca apurar, na esfera 
criminal, possíveis obtenções fraudulentas de auxílio-doença sem perícia médica. CP, art. 171, 
§3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A APS encaminhou cópia de 11 
procedimentos administrativos de requerimento de benefícios auxílio-doença, com base apenas 
em atestado médico, nos quais constatou-se circunstâncias incomuns ou suspeitas. Apesar de 
os requerimentos terem sido considerados suspeitos pelo INSS, já que foram negados e/ou 
cessados após análise, não restou evidenciada nenhuma situação clara de fraude em sua 
instrução, inexistindo elementos concretos que permitam o desenvolvimento de investigação 
criminal. As medidas cíveis necessárias para solucionar a questão já estão sendo adotadas. Falta 
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). 

 
378. Processo: 1.30.001.004783/2019-14 - Eletrônico  Voto: 848/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação manuscrita encaminhada à PR/RJ, na qual a noticiante relata 

que vem sendo perseguida, vigiada, monitorada, furtada e rackeada por criminosos que seriam 
contrários à denominada Operação Lava-Jato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Denúncia genérica, desacompanhada de elementos mínimos que permitam 
desenvolver uma investigação criminal. 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). 

 
379. Processo: 1.32.000.000010/2018-13 - Eletrônico  Voto: 699/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata a revenda de terras derivadas do programa de Reforma Agrária no âmbito do 
Projeto de Assentamento Nova Amazônia na Gleba Murupu/RR, além de indicar que o referido 
PA não possui infraestrutura adequada, como água e energia. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Oficiado, o INCRA informou que "não é de conhecimento do INCRA/RR 
a existência de conflitos na área por ocupações irregulares que configurem a grilagem de terra 
na região ou vicenal. O relato do representante indica um inconformismo em relação à ocupação 
das terras e as relações estabelecidas entre os ocupantes, inexistindo fatos relevantes sob a ótica 
criminal que justifique a aplicação do Direito Penal. Inexistência de indícios de crime. Carência 
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). 

 
380. Processo: 1.32.000.001239/2018-75 - Eletrônico  Voto: 941/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação efetuada pela Ordem dos Advogados do 

Brasil OAB/RR noticiando a possível prática do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), 
por particular que teria comunicado ao conselho de ética da OAB/RR fato inverídico contra 
advogado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ouvida, a investigada, de 
baixa instrução, alegou ter sido coagida por terceiros a assinar a representação contra o 
advogado, informando que os fatos ali descritos não teriam ocorrido. Ao final, requereu a 
desistência da representação. Consta, também, pedido de desistência da apuração pelo 
advogado. Após defesa prévia dos representados, o relator do feito no conselho de ética opinou 
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pela homologação da retratação e pela não abertura do procedimento disciplinar. A apuração 
administrativa não restou desenvolvida. Fatos elucidados e solucionados no âmbito 
administrativo. Subsidiariedade do Direito 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). 

 
381. Processo: 1.33.003.000023/2019-14 - Eletrônico  Voto: 948/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Cópia de sentença encaminhada pela 2ª Vara do 

Trabalho de Criciúma/SC, da qual se extrai que empresa privada restou condenada ao 
pagamento de danos morais ao ex-empregado, uma vez que não teria repassado à Caixa 
Econômica Federal os valores contratados a título de empréstimo consignado. A dívida 
alcançou o montante de R$ 4.352,77. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Segundo consta, o reclamante aduziu que a empresa reclamada, além de não ter pago suas 
verbas rescisórias de maneira devida, deixou de descontar os valores devidos à Caixa 
Econômica Federal CEF para a quitação da dívida, o que gerou sua inadimplência perante os 
órgãos de serviço de proteção ao crédito. Para se configurar a ocorrência do crime de 
apropriação indébita é necessário que o agente, ao deixar de entregar ou devolver ao seu 
legítimo possuidor um bem móvel ao qual tem acesso, passe a se comportar como proprietário 
da coisa. No caso, segundo o reclamante, a empresa quedou-se inerte tanto no desconto quanto 
no repasse dos valores devidos no empréstimo consignado. Mero ilícito civil consistente no 
inadimplemento de dívida contratual, cabendo à credora (CEF) ajuizar a correspondente ação 
a fim de reaver os valores. Ausência de materialidade delitiva. Precedente similar da 2ª CCR: 
Procedimento nº 1.26.005.000218/2018-90, Sessão nº 730, de 26/11/2019, 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). 

 
382. Processo: 1.33.009.000160/2019-91 - Eletrônico  Voto: 696/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOAÇABA-SC  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia dos autos de Execução Fiscal, em trâmite no Juízo da 

9ª Vara Federal de Florianópolis, na qual a Fazenda Nacional aponta possível crime de 
sonegação fiscal pelo executado. Art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ofício encaminhado para Receita Federal, para que analise a 
viabilidade de fiscalização. 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. Caso sejam constatados 
indícios de crime, o Ministério Público Federal deverá ser cientificado. 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). 

 
383. Processo: 1.34.001.000865/2020-84 - Eletrônico  Voto: 839/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CP POR EX-

SERVIDORA DO INSS E DO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 
171, §3º) PELO BENEFICIÁRIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EM RELAÇÃO À 
EX-SERVIDORA VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE INÚMEROS CASOS 
SEMELHANTES. EM RELAÇÃO AO BENEFICIÁRIO, NÃO SE VERIFICA INDÍCIOS DE 
DOLO EM SUA CONDUTA. ORIENTAÇÃO N° 36 DA 2ª CCR. PRESCRIÇÃO 
IMINENTE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para 
apurar a prática do crime de inserção de dados falsos em sistema oficial (CP, art. 313-A) por 
ex-servidora do INSS e de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º) por beneficiário. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na prescrição 
retroativa, tendo em vista que o crime, no caso, ocorreu em abril de 2004. Em relação ao 
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beneficiário, sustentou a ausência de dolo em sua conduta. 3. De acordo com a Orientação n° 
36, a 2ª CCR orienta os membros do Ministério Público Federal a realizar o arquivamento dos 
chamados rescaldos das operações previdenciárias, quando a persecução penal/investigação 
estiver em estágio avançado ou já houver sido ajuizada a ação penal e, após minuciosa análise, 
restar evidenciado que os fatos: a) não modificam o panorama probatório atual; b) não são 
suficientes para um aumento substancial das penas dos investigados na operação originária; c) 
dizem respeito às condutas dos titulares dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau de 
reprovabilidade, como a magnitude da lesão; d) nada acrescentam acerca das condutas dos 
servidores e intermediadores já investigados; e) não apresentam indícios da participação de 
outros servidores e/ou intermediadores, além dos já investigados no IPL de origem. 4. Ainda 
de acordo com a referida Orientação, nesses casos, o arquivamento deverá ser comunicado ao 
INSS, que permanecerá responsável pela adoção das providências administrativas cabíveis, 
com vistas à quantificação de eventual dano e recuperação dos valores pagos indevidamente. 
5. No caso em exame, outros fatores corroboram a falta de interesse de agir em relação à ex-
servidora: a) a existência de inúmeras ações propostas contra a investigada; e b) a iminente 
prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, que ocorrerá em abril de 2020, 
ocasião em que o prazo prescricional de 16 anos, fixado no art. 109, II do Código Penal, será 
efetivamente atingido. 6. O beneficiário, por sua vez, informou jamais ter tido vínculo 
empregatício com a empresa, desconhecendo as anotações indevidas formuladas em seu nome. 
Inexistência de indícios de dolo. 7. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
384. Processo: 1.34.001.009693/2019-71 - Eletrônico  Voto: 754/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º) ou de 

inserção de dados falsos em sistema (CP, art. 313-A). Cópia de peças de processo 
administrativo disciplinar que resultou na demissão de servidor do INSS, por irregularidades 
cometidas em procedimentos de concessão de benefícios previdenciários. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em relação ao procedimento de concessão a que diz 
respeito os presentes autos, verificou-se das informações do PAD que o benefício era devido e 
estava regular, razão pela qual não houve responsabilização do investigado. Inexistência de 
fraude para a concessão do benefício. Foram constatadas irregularidades de ordem 
procedimental, como a facilitação na atuação do intermediário contratado pelo segurado, fato 
que poderia configurar o crime de prevaricação (CP, art. 319). Fatos ocorridos no ano de 2009. 
Transcurso de mais de 10 anos da data dos fatos. Reconhecimento da prescrição da pretensão 
punitiva estatal (CP, art. 109, V). Desnecessidade do envio dos autos à 5ª CCR. Inexistência 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). 

 
385. Processo: 1.34.012.000037/2020-17 - Eletrônico  Voto: 985/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334 com redação 

anterior à conferida pela Lei n° 13.008/2014). Apreensão de 24 maços de cigarros de origem 
estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 19/01/2012. 
Pena máxima cominada ao crime de 4 anos. Transcurso de mais de 8 anos da data dos fatos. 
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). 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). 

 
386. Processo: 1.34.012.000039/2020-14 - Eletrônico  Voto: 899/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334 com redação 

anterior à conferida pela Lei n° 13.008/2014). Apreensão de 385 maços de cigarros de origem 
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estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 07/12/2011. 
Pena máxima cominada ao crime de 4 anos. Transcurso de mais de 8 anos da data dos fatos. 
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). 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). 

 
387. Processo: 1.34.012.000203/2020-85 - Eletrônico  Voto: 843/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), 

consistente na concessão indevida de aposentadoria por tempo de contribuição, com base em 
períodos laborais não comprovados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Posteriormente, houve a comprovação de parte dos períodos considerados irregulares, restando 
pendente apenas os períodos compreendidos entre 30/01/1961 a 09/09/1969 e entre 01/12/1972 
a 09/04/1973. Verificou-se que a concessão do presente benefício contou com a participação 
de ex-servidor investigado na Operação Falsário, fato que indica uma possível inserção de 
vínculos sem conhecimento do beneficiário, como usualmente ocorre em fraudes desse tipo. O 
próprio beneficiário, que atualmente conta com mais de 70 anos, demonstrou que trabalhou em 
parte dos períodos contestados, o que pode até mesmo ser devido à impossibilidade temporal 
de se obter os documentos comprobatórios. Inexistência de indícios de de dolo. Carência de 
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
388. Processo: 1.35.000.000340/2018-05 - Eletrônico  Voto: 1159/2020 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado a partir de ofício encaminhado por diretório 

municipal de partido político em Barra dos Coqueiros/SE, noticiando suposta destruição de 
currículos e requerendo a verificação de possível crime eleitoral. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62-IV). Após a realização de diligências, tais como expedição de ofício ao manifestante, 
a fim de que detalhasse melhor os fatos, bem como juntasse provas do alegado, não foi verificado a 
ocorrência dos atos. Ausência de indícios da prática de crime. Manifestação genérica, que não 
fornece elementos mínimos de convicção. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
389. Processo: 1.36.000.000062/2020-65 - Eletrônico  Voto: 1210/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato. Apuração de suposto crime de desobediência, consistente no descumprimento, 

pela presidente da Junta Comercial do Tocantins, de ordem judicial que requisitou informações 
sobre determinada empresa para instrução de ação trabalhista (CP, art. 330). Revisão do 
arquivamento (art. 62, inc. IV, da LC no 75/93). Registro de que os documentos requisitados 
foram enviados para endereço de e-mail contido no mandado de intimação. Verifica-se que a 
investigada cumpriu a ordem a tempo, embora não tenha se manifestado formalmente nos autos. 
Ausência de tipicidade. Carência de justa causa para justificar 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). 

 
390. Processo: 1.36.000.001028/2018-93 - Eletrônico  Voto: 1118/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto recebimento indevido de benefício do 

Programa Bolsa Família nos anos de 2017 e 2018 (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Caixa Econômica Federal informou que a investigada 
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recebeu o benefício até dezembro de 2013, apenas. Não há elementos que indiquem a utilização 
de qualquer ardil ou fraude para obtenção ou manutenção do benefício. Crime não 
caracterizado. 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). 

 
Relator: Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento 
Nos processos de relatoria do Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular 
do 1º Ofício; e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
391. Processo: JF-AM-0003927-

45.2019.4.01.3200-INQ 
Voto: 923/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de roubo majorado contra agência dos 

Correios. O valor total dos prejuízos foi de R$ 45.426,66. Quase todo o numerário 
pertencia ao banco postal (R$ 42.449,25). Apenas o valor de R$ 2.997,41 pertencia aos 
Correios. O Procurador da República oficiante requereu judicialmente que fosse 
declinada a competência em favor da Justiça Estadual, haja vista que o prejuízo foi 
suportado em maior parte pelo banco postal. Discordância do Juiz Federal, por 
entender que a competência é da Justiça Federal, visto que seis funcionários dos 
Correios foram mantidos sob ameaça de armas de fogo usadas pelos assaltantes. 
Aplicação analógica do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c 
o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Notícia de que a integridade física das pessoas que 
estavam presentes no momento do crime foi preservada. Incidência do Enunciado 87 
da 2ª CCR: Exceto quando comprovado dano ao serviço postal, não é de atribuição do 
Ministério Público Federal a persecução penal de crime praticado nas dependências de 
agência dos Correios contra pessoa jurídica de direito privado na condição de Banco 
Postal, tendo em vista que a instituição financeira, sociedade de economia mista, 
responsabiliza-se por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens 
cedidos pela empresa pública federal. Danos ao serviço postal não evidenciados. 
Ademais, quanto à utilização da arma de fogo, o STJ também decidiu que não se revela 
preponderante, para a fixação da competência na situação em exame, o fato de que os 
funcionários da agência de Correios foram ameaçados por armas de fogo, pois, a 
despeito de o delito de roubo tutelar, também, a proteção à integridade física do ser 
humano, seu aspecto primordial relaciona-se à tutela ao patrimônio, até porque o tipo 
do art. 157 está incluído no capítulo dos delitos contra o patrimônio (CC 145.800 TO, 
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/04/2016). Carência de elementos de 
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 
persecução penal. Manutenção 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). 

 
392. Processo: JF/ES-5000676-

30.2019.4.02.5002-*INQ - 
Eletrônico  

Voto: 32/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquéritos Policiais (nºs 5000676-30.2019.4.02.5002 e 5001154-38.2019.4.02.5002) 

instaurados para apurar a prática de furtos qualificados nas agências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) sediadas no Município de Alegre/ES 
(ocorrido na madrugada do dia 28/01/2019) e no Município de Guaçuí/ES (ocorrido na 
madrugada do dia 25/03/2019). Promoção de declínio de atribuição em favor do 
Ministério Público Estadual, sob a tese de que os crimes foram praticados em face de 
agências franqueadas dos Correios e que nenhum objeto postal foi devassado ou 
subtraído nesses eventos. Considerou-se, também, que se somando os dois eventos, a 
pujança da subtração patrimonial sofrida pelo Banco do Brasil persiste incisivamente 
superior, porquanto foram mais de R$ 70 mil furtados do banco postal e o prejuízo 
causado aos Correios ultrapassa em pouca medida os R$ 10 mil. Discordância do Juízo 
Federal. Argumento de que o dano à empresa pública federal (da ordem de R$ 10 mil) 
não pode ser considerado ínfimo. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o 
art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Crime contra o patrimônio praticado em face de agência 
de banco postal. Responsabilidade do banco postal por eventuais perdas, danos, roubos, 
furtos ou destruição de bens cedidos pela empresa pública federal. 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 
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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). 

 
393. Processo: JF/ES-5001154-

38.2019.4.02.5002-*INQ - 
Eletrônico  

Voto: 34/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquéritos Policiais (nºs 5000676-30.2019.4.02.5002 e 5001154-38.2019.4.02.5002) 

instaurados para apurar a prática de furtos qualificados nas agências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) sediadas no Município de Alegre/ES 
(ocorrido na madrugada do dia 28/01/2019) e no Município de Guaçuí/ES (ocorrido na 
madrugada do dia 25/03/2019). Promoção de declínio de atribuição em favor do 
Ministério Público Estadual, sob a tese de que os crimes foram praticados em face de 
agências franqueadas dos Correios e que nenhum objeto postal foi devassado ou 
subtraído nesses eventos. Considerou-se, também, que se somando os dois eventos, a 
pujança da subtração patrimonial sofrida pelo Banco do Brasil persiste incisivamente 
superior, porquanto foram mais de R$ 70 mil furtados do banco postal e o prejuízo 
causado aos Correios ultrapassa em pouca medida os R$ 10 mil. Discordância do Juízo 
Federal. Argumento de que o dano à empresa pública federal (da ordem de R$ 10 mil) 
não pode ser considerado ínfimo. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o 
art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Crime contra o patrimônio praticado em face de agência 
de banco postal. Responsabilidade do banco postal por eventuais perdas, danos, roubos, 
furtos ou destruição de bens cedidos pela empresa pública federal. Danos ao serviço 
postal não evidenciados. Precedentes do STJ (CC nº 145.800/TO, DJe 25/4/2016; CC nº 
133.751/SP, DJe 4/12/2014) e da 2ª CCR (JF/CE-0000735-11.2017.4.05.8100-INQ, 
676ª Sessão de Revisão, 24/4/2017, unânime). Carência de elementos de informação 
capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para 
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
394. Processo: JF/MG-0025749-

36.2019.4.01.3800-INQ 
Voto: 1012/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 241-A 

da Lei nº 8.069/90. Suposto compartilhamento de material envolvendo pornografia 
infantojuvenil por meio da rede P2P (peer-to-peer). O Procurador da República oficiante 
requereu judicialmente o declínio de competência à Justiça Estadual de Minas Gerais, 
por entender que não restou comprovada a transnacionalidade da conduta, requisito 
indispensável para atrair a competência federal. Discordância do Juízo Federal. 
Aplicação analógica do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c 
o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Segundo consta em decisão do STF, quando a publicação 
de material contendo pornografia infantojuvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de 
amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja 
conectado à internet, a constatação da internacionalidade se infere não apenas do fato de 
que a postagem se opera em cenário propício ao livre acesso, como também que, ao fazê-
lo, o agente comete o delito justamente com o objetivo de atingir o maior número possível 
de pessoas, inclusive assumindo o risco de que indivíduos localizados no estrangeiro 
sejam, igualmente, destinatários do material. A potencialidade do dano não se extrai 
somente do resultado efetivamente produzido, mas também daquele que poderia ocorrer. 
Basta à configuração da competência da Justiça Federal que o material pornográfico 
envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, 
ainda que não haja evidências de que esse acesso realmente ocorreu (RE 628.624, 
publicado no DJe 06/04/2016). No presente caso, a suposta rede utilizada (P2P) permite, 
em tese, o compartilhamento de arquivos entre usuários situados em qualquer lugar do 
mundo, o que demonstra o caráter transnacional da conduta. Interesse federal 
configurado. Precedente da 2ª CCR: 0034579-25.2018.4.01.3800, 732ª Sessão de 
Revisão, de 22/01/2019, unânime. Não homologação do declínio de atribuições e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguir nas investigações, facultando-
se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos 
do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 
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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). 
 
395. Processo: JF-DF-1004898-

92.2019.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 64/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado pela Polícia Legislativa do Senado Federal, para 

investigar a possível prática de assédio sexual (CP, art. 216-A), atribuído, em tese, a 
um ex-Senador, em razão de atos supostamente praticados contra uma menor aprendiz. 
A investigação teve início porque, em 29/11/2018, a suposta vítima e sua mãe 
compareceram ao Serviço de Gestão de Estágios do Senado, para noticiar situações de 
constrangimento a que a jovem aprendiz estaria submetida em seu ambiente de 
trabalho. Segundo a adolescente, que estava lotada no Gabinete do então Senador 
noticiado, o ex-parlamentar a teria constrangido com intuito de obter favorecimento 
sexual. Discordância do Juízo Federal (CPP, art. 28). Revisão (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Não é hipótese de atipicidade manifesta. Com razão o magistrado. O acervo 
colacionado aos autos demonstra que a assimetria acentuada de poder entre o superior, 
na época Senador, e a menor aprendiz, lotada em seu Gabinete, é suficiente para impor 
à vítima um fundado receio de vir a sofrer um mal. A assimetria dessa relação impede 
que a vítima revide de forma explícita às investidas do superior hierárquico, o que 
restou evidenciado nos depoimentos dos servidores e jovens aprendizes que prestavam 
serviços no mesmo gabinete. A abordagem de caráter sexual de forma reiterada e 
excessiva, com cumprimentos, toques, elogios e condutas inadequadas ao ambiente de 
trabalho, embora não seja explícita,nestas circunstâncias, contempla a ameaça. O 
assédio sexual no ambiente de trabalho consiste em constranger colegas por meio de 
cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento 
sexual. Essa atitude pode ser clara ou sutil, falada ou apenas insinuada, escrita ou 
explicitada em gestos, vir em forma de coação ou, ainda, em forma de chantagem. No 
caso em tela, o depoimento prestado pelo jovem aprendiz W V D J O confirma o 
afirmado pela denunciante de que o seu superior hierárquico tinha o hábito de lhe 
abraçar 'de forma mais apertada', 'alisando seus cabelos' e 'tecendo elogios como 
'cheirosa' e 'princesa''. O depoimento prestado pela servidora J M B também confirma 
o comportamento invasivo que o ex-Senador possuía com as mulheres com quem 
trabalhava e, ainda, que a jovem aprendiz 'estava muito assustada e com a voz trêmula, 
com vontade de chorar'. Há, ainda, imagem que mostra o ex-Senador abraçando a 
jovem aprendiz em sua despedida. O fato de a vítima ter procurado o Serviço de Gestão 
de Estágios do Senado solicitando sua transferência para outro setor também evidencia 
o seu temor diante do comportamento do ex-Senador. Assim, o efetivo 
constrangimento da vítima pode ser observado nos diversos elementos presentes nos 
autos sendo suficiente para o prosseguimento da persecução penal. Ademais, conforme 
destacado pelo magistrado, em crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial valor, 
especialmente quando corroborada por outros elementos presentes nos autos, como é 
o caso (HC 486.861/BA, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo,Quinta Turma, Dje 
11/10/2019). Materialidade delitiva e justa causa caracterizadas. Não homologação do 
arquivamento.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
396. Processo: JF/FS/BA-0001373-

19.2019.4.01.3304-INQ 
Voto: 1116/2020 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA FEDERAL DE 
FEIRA DE SANTANA/BA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 149, 

caput, do CP, diante da notícia de que O.M.J., ao trabalhar como empregada doméstica, 
foi reduzida à condição análoga à de escravo por A.P.S.. Promoção de arquivamento, sob 
o argumento de que não se verificou no caso a prática de labor forçado, condição 
degradante ou cerceio à liberdade, elementos necessários para a caracterização do crime. 
Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 
No atual estágio da investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência de 
elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitiva após esgotadas as diligências 
investigatórias, ou se demonstrada a ocorrência de causa excludente da ilicitude ou 
extintiva da punibilidade. Não é a hipótese dos autos. Conforme ressaltado pelo 
magistrado: Analisando os autos, pode-se deduzir que a trabalhadora não conhecia outra 
realidade desde muito pequena, já que foi `criada pela investigada desde os 04 anos de 
idade, época na qual teriam se iniciado as agressões físicas e verbais (). Da versão narrada 
pela testemunha (e não contraposta por outros depoimentos), O() nunca teve vida social, 
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resumindo sua vida e seus anseios aos cuidados com a sua empregadora, acreditando ser 
um dever seu preservar a saúde de A(). Inclusive, até a chegada dos fiscais, a vítima nunca 
teria recebido qualquer valor a título de salário, de modo que sua subsistência e o 
suprimento de suas necessidades pessoais (sob o aspecto financeiro) sempre teriam estado 
na exclusiva dependência de sua empregadora () a jusrisprudência é pacífica em considerar 
que `escravidão moderna contém sutilezas que devem ser analisadas numa conjuntura 
distinta daquela praticada no Brasil desde os seus primórdios. Com efeito, o cerceamento 
de liberdade dos trabalhadores atualmente é disfarçado. Não há mais o instituto da coação, 
mas sim a imposição de constrangimentos que cerceiam o exercício da liberdade dos 
trabalhadores. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o 
acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, 
ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
397. Processo: JF/PR/CMOU-5000366-

41.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1046/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

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). Tributos iludidos no importe de R$ 15.419,08. 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). No presente caso, o investigado 
registra outras apreensões anteriores de mercadorias estrangeiras nos últimos 05 (cinco) 
anos, sendo que o valor da soma de todos os débitos consolidados é superior a R$ 20.000,00. 
Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência do princípio da 
insignificância. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 
181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
398. Processo: JF-RJ-5066737-

61.2019.4.02.5101-
PIMPCR - Eletrônico  

Voto: 733/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Suposta prática do crime de injúria em desfavor, ao que tudo indica, de criança que 
morreu baleada por um tiro de fuzil, no dia 20/09/2019, no Complexo do Alemão/RJ, 
e do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989 contra os nordestinos, por 
meio dos seguintes comentários disponibilizados na rede social Facebook: i) Parabéns 
ao governador do RJ, W(...); ii) L(...) L(...) C(...) e tbm a quem matou a macxcx de 8 
anos hahahahahahaha (emoji); e iii) L(...) L(...) C(...) hahahahahahaha não gosto de 
nordestino tipo vc hahahaha no pro print! Ui kkk. Promoção de arquivamento sob o 
fundamento de que os fatos narrados não apontam a existência de conduta típica. 
Discordância do Juízo Federal, por entender que há indícios da prática do crime 
previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989. Aplicação do art. 28 do CPP (com 
redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Da análise dos 
autos, verifica-se que a expressão macxcx teve claro intuito discriminatório em relação 
aos negros, porquanto tal comentário menospreza, de forma inequívoca, a vítima em 
razão de sua cor, extrapolando o direito de liberdade de expressão. Conduta que 
configura, em tese, o crime do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento à 
persecução penal, propondo, se for o caso, o acordo tratado no art. 28-A do CPP. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
399. Processo: JF-SAN-0000660-

29.2019.4.03.6104-INQ 
Voto: 922/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SANTOS/SP  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 299 do CP. Investigada teria inserido 

informação falsa em documento apresentado perante a Polícia Federal para emissão de 
passaporte. Considerando as diretrizes da Resolução nº 181/2017 do CNMP, bem como 
o preenchimento de todos os requisitos previsto no art. 18 do respectivo ato normativo 
primário, foi proposto pelo Procurador da República oficiante o compromisso de a 
investigada pagar R$ 1.500,00, em 3 parcelas de R$ 500,00, em benefício do Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos FDD, como forma de acordo de não persecução penal. 
Discordância da Juíza Federal, por entender que o referido acordo não tem previsão 
legal, bem como ante a vulneração do princípio da indisponibilidade da ação penal, e 
dos seguintes artigos da Constituição Federal: Art.5º, incisos II, XXIX, XLVI, LIII e 
LIX; Art. 22, I; e Art. 130-A, §2º. Aplicação analógica do art. 28 do CPP (com redação 
anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Com a entrada em vigor 
da Lei nº 13.964/2019, o acordo de não persecução penal está atualmente previsto no 
art. 28-A do CPP. Perda do objeto. Homologação da implementação do acordo. 
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. 

 
400. Processo: 1.00.000.025590/2019-46 - Eletrônico  Voto: 1045/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Cópia dos autos de Ação Penal. No dia 30/09/2019, policiais militares abordaram J.R.S.S. e 

constataram que ele portava duas cédulas de moeda falsa. Na ocasião, foi abordado também o 
menor (de 18 anos) J.F.S.F. que trazia consigo mais duas notas falsas. Nos depoimentos 
prestados perante a polícia, J.R.S.S. e o menor J.F.S.F afirmaram que as cédulas falsas foram 
adquiridas de J.C.R.M., também menor, que, por sua vez, negou conhecer os fatos apurados e 
os envolvidos, afirmando não vender moedas falsas. O Procurador da República oficiante 
denunciou J.R.S.S. como incurso nas penas do art. 289, §1º, do CP e do art. 244-B, da Lei 
8.069-90, na forma do art. 70 do CP, sendo o delito de corrupção de menor de 18 anos apenas 
relação a J.F.S.F. Ao receber a denúncia formulada, o Juízo da 3ª Vara Federal de Montes 
Claros/MG encaminhou cópia dos autos a esta 2ª CCR para que se manifeste definitivamente 
sobre o arquivamento promovido pelo órgão de execução do Ministério Público em relação ao 
delito de corrupção do menor J.C.R.M.. Revisão (art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93). 
Caso em que não há elementos concretos indicativos de que J.R.S.S. tenha corrompido ou 
facilitado a corrupção do menor J.C.R.M., haja a vista o depoimento prestado por este em que 
afirma desconhecer aquele. Falta de justa causa, por ora, para o prosseguimento da persecução 
penal de J.R.S.S. quanto ao suposto crime de corrupção do menor J.C.R.M.. 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). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
401. Processo: PRM/SAN-3408.2018.000211-

4-INQ 
Voto: 1115/2020 Origem: GABPRM5-ABS - 

ANDRE BUENO DA 
SILVEIRA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME TRIBUTÁRIO DE NATUREZA MATERIAL (LEI Nº 

8.137/90, ART. 1°). ATRIBUIÇÃO DO LOCAL ONDE HOUVER OCORRIDO A SUA 
CONSUMAÇÃO, POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE A CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OCORREU ANTES DA MUDANÇA DO 
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. FEITO QUE DEVE RETORNAR À 
PRMBRAGANÇA PAULISTA/SP. 1. Inquérito Policial que já foi objeto de apreciação 
desta Câmara Revisora na 722ª Sessão Ordinária, de 27/08/2018, quando foi proferido, à 
unanimidade de votos, o seguinte acórdão: Notícia de Fato instaurada a partir de 
Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela Receita Federal do Brasil em 
Jundiaí/SP. Grupo empresarial que teria aderido através de artifício simulatório ao regime 
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tributário SIMPLES NACIONAL, acarretando sonegação de diversos impostos. Possível 
crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. O Procurador da República oficiante em 
Santos/SP encaminhou os autos à PRM-Bragança Paulista/SP, sob o argumento de que `o 
suposto ilícito ocorreu em Atibaia/SP, domicílio fiscal do grupo empresarial, que está sob 
a jurisdição da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP. Por sua vez, o Procurador da 
República oficiante na PRM-Bragança Paulista/SP suscitou o presente conflito de 
atribuições ante a constatação de que ao tempo em que foi definitivamente constituído o 
crédito tributário, o grupo empresarial estava sediado no Município de Santos/SP. 
Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Análise de Questão deve ser resolvida à luz do 
art. 70 do CPP, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou o 
delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 
Cuidando-se, em uma análise preliminar, de fatos que podem, em tese, configurar crime 
tributário de natureza material (Lei nº 8.137/90, art. 1°), `a competência para processar e 
julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação, por meio da constituição 
definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio fiscal do 
contribuinte (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 
30/08/2012). Precedentes da 2ª CCR: processo nº 3000.2014.003683-5, 649ª Sessão, de 
06/06/2016, unânime; processo nº 5005487-30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 
15/02/2016, unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91, 613ª Sessão, de 15/12/2014, 
unânime. No presente caso, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 
período no qual a empresa investigada já estava situada no Santos/SP. Conhecimento do 
presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer 
a atribuição da PRM Santos/SP. 2. Novas informações da Delegacia da Receita Federal 
dando conta de que as datas da constituição definitiva dos créditos tributários referentes 
aos Processos Administrativos Fiscais nº () e nº (), ocorreram nos dias 10/09/2009 e 
09/09/2009, respectivamente. () a data de 17/02/2017 (anteriormente entendida como a de 
constituição definitiva do crédito) é a referente a exclusão do parcelamento especial da Lei 
nº 11.941/2009, devido ao inadimplemento das empresas investigadas. 3. Constatação, a 
posteriori, de que no período em que os créditos tributários foram definitivamente 
constituídos (ano de 2009) a sede do grupo empresarial ora investigado estava situada, na 
verdade, no Município de Atibaia/SP. 4. Feito, mais uma vez, encaminhado à 2ª CCR, 
agora para deliberação sobre a manutenção da competência no presente caso da PRM 
Santos ou retorno dos autos à PRM Bragança Paulista, que possui atribuição sobre a cidade 
de Atibaia/SP. 5. Revisão. 6. Reiteração dos fundamentos adotados por esta 2ª CCR na 
722ª Sessão Ordinária, de 27/08/2018. 7. Inquérito Policial que, diante das novas 
informações da Delegacia da Receita Federal (segundo a qual a sede do grupo empresarial 
investigado estava situada no Município de Atibaia/SP no período em que os créditos 
tributários foram definitivamente constituídos), deve retornar à PRM-Bragança 
Paulista/SP, que possui atribuição sobre a cidade de Atibaia/SP.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
402. Processo: 1.29.024.000371/2019-68 - Eletrônico  Voto: 865/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Conflito de atribuições. Notícia de Fato instaurada na PRM-Erechim/RS para apurar a possível 

prática do crime descrito no art. 171, §3º, c/c o art. 14, II, ambos do CP. Em 04/06/2019, 
indivíduo ainda não identificado apresentou cheque clonado, no montante de R$ 7.500,00 
supostamente emitido por determinada pessoa jurídica titular de conta em agência da Caixa 
Econômica Federal (CEF) no Município de Frederico Westphalen/RS , perante agência de um 
banco privado em São Paulo/SP. Declínio de atribuição em favor da PR/SP. Argumento de que 
Em se tratando de crime de estelionato tentado contra a CEF, é competente o último local da 
execução, nos termos do art. 70 do CPP, no caso () São Paulo. Conflito de atribuições suscitado 
pelo Procurador da República oficiante na PR/SP, aduzindo que o cheque, conforme se pode 
vislumbrar do extrato bancário de fl. (), foi compensado e debitado na conta da cliente da Caixa 
Econômica Federal, ou seja, entrou efetivamente na conta da pessoa jurídica (). Contudo, como 
a empresa pública federal conseguiu constatar em tempo hábil a falsidade, a cártula fora 
devolvida no mesmo dia pelo motivo 35 (cheque fraudado). () o crime de estelionato mediante 
uso de cheque falso consuma-se no lugar onde houve o efetivo prejuízo à vítima, qual seja, 
aquele em que o cheque foi compensado e o cheque chegou a ser efetivamente compensado, 
mas, depois, imediatamente estornado, não há dúvidas de que o local do crime é onde se 
encontra situada a agência bancária da vítima. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Nos 
termos do art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de 
execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a 
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competência territorial para a persecução penal relativa ao estelionato mediante clonagem e 
alteração do numerário de cheque é fixada pelo local onde se encontra o banco sacado, 
porquanto lá se consuma o delito, com o efetivo prejuízo à vítima (CC nº 154.754/PR, Terceira 
Seção, DJe 20/10/2017; CC nº 143.621/PR, DJe 07/06/2016). Cuidando-se, no entanto, de 
tentativa, deve ser verificado o local em que foi praticado o último ato de execução que, 
segundo o STJ, seria o local do depósito do cheque (CC nº 95.367/RJ, Terceira Seção, Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe: 20/02/2009). Na hipótese: i) constam dos autos 
informações da agência da CEF de Frederico Westphalen/RS de que não houve prejuízo à 
empresa pública, sendo esse cheque devolvido pelo motivo de cheque fraudado em 04/06/2019 
e acatado pelo banco apresentante; ii) não se verifica, igualmente, a ocorrência de prejuízo à 
pessoa jurídica supostamente vítima, porquanto o cheque foi imediatamente estornado; iii) o 
último ato de execução praticado pelo agente foi a apresentação da cártula perante a agência 
apresentante, em São Paulo/SP. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições para 
reconhecer a atribuição da PR/SP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
403. Processo: JF/MG-0002933-

60.2019.4.01.3800-INQ 
Voto: 1144/2020 Origem: DCJ/PGR - 

DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 241-A 

da Lei nº 8.069/90. Suposto compartilhamento de material envolvendo pornografia 
infantojuvenil por meio da rede P2P (peer-to-peer). O Procurador da República oficiante 
requereu judicialmente que fosse suscitado conflito negativo de competência, por 
entender que não restou comprovada a transnacionalidade da conduta, requisito 
indispensável para atrair a competência federal. Discordância do Juízo Federal. 
Aplicação analógica do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei nº 13.964/2019) c/c 
o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Segundo consta em decisão do STF, quando a publicação 
de material contendo pornografia infantojuvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de 
amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja 
conectado à internet, a constatação da internacionalidade se infere não apenas do fato de 
que a postagem se opera em cenário propício ao livre acesso, como também que, ao fazê-
lo, o agente comete o delito justamente com o objetivo de atingir o maior número possível 
de pessoas, inclusive assumindo o risco de que indivíduos localizados no estrangeiro 
sejam, igualmente, destinatários do material. A potencialidade do dano não se extrai 
somente do resultado efetivamente produzido, mas também daquele que poderia ocorrer. 
Basta à configuração da competência da Justiça Federal que o material pornográfico 
envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, 
ainda que não haja evidências de que esse acesso realmente ocorreu (RE 628.624, 
publicado no DJe 06/04/2016). No presente caso, a suposta rede utilizada (P2P) permite, 
em tese, o compartilhamento de arquivos entre usuários situados em qualquer lugar do 
mundo, o que demonstra o caráter transnacional da conduta. Interesse federal 
configurado. Precedente da 2ª CCR: 0034579-25.2018.4.01.3800, 732ª Sessão de 
Revisão, de 22/01/2019, unânime. Não homologação do declínio de atribuições e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguir nas investigações, facultando-
se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos 
do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.  

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). 

 
404. Processo: JF/PR/CMOU-5005038-

29.2019.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 703/2020 Origem: GABPRM1-MFR - 
MAICON FABRICIO 
ROCHA  

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). Tributos iludidos no importe de R$ 4.805,68. 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 
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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). No presente caso, o noticiado 
registra 8 (oito) outras apreensões anteriores de mercadorias estrangeiras nos últimos 05 
(cinco) anos, sendo que o valor da soma de todos os débitos consolidados é superior a R$ 
130.000,00. Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à ordem tributária. Não incidência do 
princípio da insignificância. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na 
Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
405. Processo: 1.11.001.000528/2019-58 - Eletrônico  Voto: 1048/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o recebimento irregular de benefício de amparo social a 

pessoa portadora de deficiência LOAS após o óbito de seu titular, no período de 01/06/2006 a 
01/06/2010, totalizando o valor de R$ 36.640,12, atualizado até 28/11/2018. Promoção de 
arquivamento baseada no seguinte: i) informações do hospital onde teria falecido o titular do 
benefício de que não foram localizados o seu prontuário médico para internação e a declaração 
de óbito; ii) () a única certidão de óbito existente em nome do menor indica o dia 27/06/2010 
como a data do seu falecimento; iii) embora o óbito no ano de 2006 tenha sido confessado em 
petição recursal apresentada à Junta de Recurso da Previdência Social, a genitora do menor 
pode simplesmente desdizer a confissão firmada extrajudicialmente, em sede de eventual ação 
penal e iv) () não há elementos probatórios com aptidão suficiente a atestar, indiscutivelmente, 
que a certidão de óbito em comento padece de dados inidôneos (data e local do falecimento). 
Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). No atual estágio da investigação, admitir-se-ia o 
arquivamento ante a ausência de elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitiva após 
esgotadas as diligências investigatórias, ou se demonstrada a ocorrência de causa excludente 
da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é a hipótese dos autos. Isso porque: i) o Tribunal 
de Contas da União apontou em 2009 a existência de registro de óbito do titular do benefício 
em questão no Sistema Informatizado de Controle de Óbitos SISOBI e no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade SIM; ii) servidor do INSS realizou as seguintes diligências in 
loco: a) dirigiu-se ao referido Sítio U() em 28/07/2010 e `ficou informado por várias pessoas, 
entre elas pessoas que foram para o velório do menor em pesquisa, que o menor () faleceu em 
março a abril do ano de 2006, faleceu em casa dos pais no mencionado sítio, foi sepultado no 
cemitério da Vila São José/Arapiracanão foi lavrada a certidão de óbito na época (); b) 
deslocou-se ao citado Hospital C() em 11/02/2014 e `foi dada busca nos arquivos e localizados 
documentos que confirmem que () faleceu no referido hospital no dia 13 de maio de 2006, 
conforme documentos localizados, apresentados e xerocados, ver cópias xerox em anexo, 
(Declaração de óbito de n°(), assinada pela Drª. () e prontuário Médico para Internação de n.(), 
assinado pela Drª. () e iii) em razão da suspensão do benefício pelo INSS, o óbito no ano 2006 
foi confessado pela mãe do menor em petição recursal apresentada à Junta de Recurso da 
Previdência Social. Existência de elementos concretos acerca da materialidade delitiva e de sua 
autoria. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na 
Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
406. Processo: 1.22.003.000808/2019-62 - Eletrônico  Voto: 1059/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Secretaria de Cooperação 

Internacional do MPF. Representação sigilosa, recebida pelo Ministério Público da República 
Portuguesa, informando que R.D.G., residente em Uberlândia/MG, falsifica documentos de 
identificação, com o suporte de um cartório em Minas Gerais, para posterior venda no Brasil. 
Relato, ainda, de que, para ocultar as receitas provenientes da atividade ilícita, o noticiado 
utiliza contas bancárias de uma sociedade de Belo Horizonte/MG. Promoção de arquivamento, 
com o encaminhamento de cópia integral da notícia de fato à Delegacia de Polícia Federal em 
Uberlândia, para instauração de VPI Verificação de Procedência da Informação, a fim de que 
sejam realizadas investigações preliminares, mormente diligências de campo, com o intuito de 
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colher informações que deem azo à delação ou a refutem, informando sobre as conclusões a 
este Parquet. Aduz o Procurador oficiante: A denúncia relatou fatos sérios, cujas ilegalidades 
se inserem no campo de atuação deste Parquet. Todavia, realizadas algumas diligências 
preliminares, não foram obtidos indícios mínimos de materialidade e autoria que 
possibilitassem instauração de procedimento investigatório criminal ou inquérito policial, com 
vistas ao aprofundamento da investigação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Caso em que cumpre, inicialmente, elogiar as diligências e esforços empreendidos pelo 
Procurador oficiante até o momento. Contudo, verifica-se que a notícia que chegou pela 
Secretaria de Cooperação Internacional se refere ao uso, pelo ora noticiado, de um outro nome, 
não tendo sido realizadas diligências com relação a esse outro nome (R.F.G.). De igual modo, 
não se apurou a informação apresentada na representação de que o noticiado tem nacionalidade 
portuguesa. Assim, prematuro é o presente arquivamento, haja vista que diligências 
investigatórias razoavelmente exigíveis ainda não foram realizadas. Designação de outro 
membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se 
for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução 
nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
407. Processo: 1.33.000.002816/2019-90 - Eletrônico  Voto: 868/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOAÇABA-SC  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal Para Fins Penais oriunda da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC. Apreensão de mercadorias 
estrangeiras (14 unidades de cigarros eletrônicos; 14 unidades de líquidos para cigarro 
eletrônico e apetrechos partes e peças , avaliados em R$ 3.062,58), desacompanhadas de 
documento fiscal que comprova sua importação ou aquisição regular, encontradas em trânsito 
doméstico na sede da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) São José/SC, no dia 27/08/2019. 
Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Aduz o Procurador 
oficiante: A Egrégia 2º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal vem 
aplicando o princípio bagatelar como excludente da tipicidade material em casos onde a 
pequena quantidade de cigarros está acompanhada da ausência de habitualidade específica do 
agente na prática delituosa (Orientação n° 25, aprovada na 111ª Sessão de Coordenação, de 
18/04/2016). Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Impossibilidade de aplicação da Orientação nº 
25 ao presente caso. Na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 07/03/2016, este Colegiado 
deliberou, à unanimidade, por expedir orientação (nº 25/2016) no sentido de que se admite a 
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, 
excepcionalmente, quando a quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar 
153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. Esse parâmetro 
objetivo teve como referência o volume médio de cigarros que um indivíduo normalmente 
consome ao dia, observado o prazo de validade do produto, obtido por meio de consulta à 
pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva INCA, de 
que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de validade dos 
tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 
20 (cigarros por maço) = 153 maços. Na hipótese, a quantidade apreendida de cigarros 
eletrônicos (14 unidades) se mostra incompatível com o mero consumo pessoal, dado que não 
se trata propriamente de cigarro, mas sim de aparelho (de importação proibida) recarregável 
destinado ao uso prolongado por meses. Caracterização do crime de contrabando que, em regra, 
não admite a aplicação do princípio da insignificância. Precedente da 2ª CCR: Processo 
JF/PR/CAS-5003113-92.2019.4.04.7005, 750ª Sessão Ordinária, de 23/09/2019, unânime. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às 
investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as alterações 
promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
408. Processo: 1.35.000.001073/2019-66 - Eletrônico  Voto: 221/2020 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUPOSTA FRAUDE EM 

SISTEMA DE COTAS. AFIRMAÇÕES FALSAS, EM TESE, QUANTO À IDENTIFICAÇÃO 
ÉTNICO-RACIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, 
IV). CASO EM QUE NÃO FORAM REALIZADAS AS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS 
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RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS COM O OBJETIVO DE VERIFICAR SE OS DECLARANTES 
PRESTARAM INFORMAÇÕES SABIDAMENTE FALSAS. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. 1. Notícia de Fato instaurada no âmbito criminal a partir do encaminhamento de 
cópia de Inquérito Civil pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão PRDC/SE. 2. Inquérito 
Civil que decorreu de representação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão, em 
12/05/2016, relatando a possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) por 
D.M.M.C. e G.A.G. nomeados como cotistas negros (pretos e pardos) no concurso do Tribunal 
Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), realizado em 2015, para o cargo de técnico judiciário 
administrativo , em razão de declaração falsa em formulário de autodeclaração étnico-racial. 3. A 
PRDC/SE promoveu o arquivamento dos autos do Inquérito Civil, por ausência de fato ou 
irregularidade à época apta a ensejar a sua atuação. Tese de que em 2015, com base no que preceitua, 
literalmente, a lei de cotas raciais nos concursos públicos federais Lei nº 12.990/2014, não havia a 
possibilidade de se estabelecer critério de identidade racial diferente da autodeclaração. 
Homologação do arquivamento pelo órgão de apoio à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 
(Núcleo de Apoio Operacional à PFDC NAOP/PFDC da PRR-5ªRegião) e remessa de cópia do feito 
ao Núcleo Criminal da PR/SE, para análise de eventual questão penal remanescente. 4. Promoção 
de arquivamento no âmbito criminal. Em síntese, aduz a Procuradora da República oficiante: () para 
que D () e G () pudessem ser acusados de prática de falsidade ideológica, por suposta falsidade nas 
suas autodeclarações, seria indispensável demonstrar que a declaração falsa fora feita dolosamente 
com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ou seja, que os declarantes 
tinham plena ciência de que não se inseriam nas categorias preto ou pardo, e, mesmo assim, desse 
modo se declarassem, no intuito de concorrer a vagas destinadas às cotas raciais. O critério eleito 
pela legislação é a autodeclaração, e se não houve, na lei ou no edital, definição de condições (por 
exemplo, a descrição de características fenotípicas) para fins de enquadramento nas categorias preto 
ou pardo, não há balizas para o confronto. Ante o exposto, na forma da lei e do edital do concurso, 
preto ou pardo é aquele indivíduo que se identifica como tal, seja qual for o critério que tenha 
internamente adotado (fenotípico, genotípico ou qualquer outro) para, assim, declarar-se. 5. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6. 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. 7. 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 concursos públicos torna atrativa a fraude no processo de ingresso. 8. 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. 9. 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. 10. 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 candidato prestou 
informações sabidamente falsas, analisadas dentro de um senso crítico comum. 11. Na hipótese, 
verifica-se que não foram realizadas as diligências investigatórias razoavelmente exigíveis, a 
exemplo de consultas em fontes abertas (como redes sociais) com o objetivo de apurar se, de fato, 
os ora noticiados se identificam com a condição étnico-racial declarada, se possuem relação como 
movimentos negros etc. Também não se examinou a veracidade da alegação de um dos noticiados 
de que tem ascendência negra, porquanto não há nos autos a demonstração dessa ascendência, nem 
de qual seria exatamente o vínculo com ela. 12. Arquivamento prematuro. 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). 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
409. Processo: DPF/MT-00364/2019-INQ Voto: 909/2020 Origem: GABPR7-CAGAF - 

CARLOS AUGUSTO 
GUARILHA DE AQUINO 
FILHO 
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Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 261, § 1º, do CP, em virtude 

de acidente aéreo ocorrido no dia 08/01/2015, no município de Brasnorte/MT, sem vítimas 
fatais. Notícia de que a aeronave estava com Certificado de Aeronavegabilidade e 
inspeções vencidos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Segundo 
jurisprudência do STJ, O mero fato de a União ser competente para explorar, diretamente 
ou mediante concessão, autorização ou permissão os serviços de transporte aéreo, 
ferroviário, aquaviário e rodoviário não necessariamente induz a competência da Justiça 
Federal para o julgamento de delitos envolvendo tais serviços (CC 145.787/SP, Terceira 
Seção, DJe 17/05/2016). Ainda consoante este precedente, a competência será da Justiça 
Federal Quando a conduta tiver potencial de afetar ou colocar em risco o sistema de 
navegação seja marítima, fluvial ou aérea, ainda que não em todo território nacional, mas 
colocando em risco uma série de aeronaves ou embarcações, além de seus passageiros e 
tripulantes. No caso, conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante, o 
acidente aéreo resultou na destruição de uma aeronave particular e não teve o potencial 
de colocar em risco o sistema de navegação aéreo, nem tampouco outras aeronaves e 
pessoas, pois, pelo que pode se inferir do relatório do CENIPA e das declarações do 
arrendatário da aeronave, o acidente ocorreu em uma área de plantação, distante de 
aglomerações urbanas, e não havia outras aeronaves ou pessoas por perto. Inexistência de 
lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas. 
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
410. Processo: DPF/SNM/PA-00040/2019-INQ Voto: 908/2020 Origem: GABPRM3-PDX - 

PATRICIA DAROS 
XAVIER  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 250, § 2º, do CP. Relato de que, no dia 

24/02/2019, teria ocorrido um incêndio em uma instalação do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade ICMBio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
33). Constatação de que o incêndio ocorreu, na verdade, em uma área cedida a uma 
cooperativa. Informações de que não foi atingida Unidade de Conservação Federal e não 
houve prejuízo ao ICMBio. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou 
de suas autarquias e empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

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). 

 
411. Processo: PRM/SJR-3409.2018.000173-4-

INQ 
Voto: 1004/2020 Origem: GABPRM1-

AFNCU - ANNA FLAVIA 
NOBREGA CAVALCANTI 
UGATTI  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. 

Existência de quatro números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob a 
titularidade do investigado. 1) Eventuais falsificações ideológicas (CP, art. 299). Relato 
de que os documentos foram obtidos em 2005 e 2007. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada ao crime é de 5 (cinco) 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) Suposta 
utilização de dois números falsos de CPF perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo, para registro de compra e baixa de empresas nos anos de 2009 e 2014. Fatos que 
configuram, em tese, o crime descrito no art. 304 c/c art. 299 do CP. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 33). Incidência do Enunciado nº 62 da 2ª CCR: Não é da 
atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal relativa aos crimes de 
falsidade documental praticados perante Junta Comercial, por não ofenderem diretamente 
bens, serviços ou interesse da União ou de 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 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). 

 
412. Processo: SRPF-AP-00271/2017-INQ Voto: 1005/2020 Origem: GABPR6-LCT - 

LIGIA CIRENO TEOBALDO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Inquérito Policial. Supostas irregularidades no que concerne à distribuição de kits a 

pescadores no Estado do Amapá. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). 
Notícia de que os kits de pesca foram subsidiados com recursos públicos estaduais. 
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias e 
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

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). 

 
413. Processo: 1.13.001.000128/2018-97 - Eletrônico  Voto: 705/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta conduta de falsa comunicação de crime ou 

denunciação caluniosa ao MPF. Recebimento, através do sistema Sala de Atendimento ao 
Cidadão do MPF, de documento no qual o noticiante indica que participaria de um esquema de 
desvio de recursos no âmbito da Câmara Municipal de Amaturá/AM, conhecido por 
rachadinha. Isto é, o noticiante seria servidor público ocupante de cargo em comissão e, em 
razão de sua condição funcional, repassava parte do salário que recebia à autoridade que o 
nomeou. Declínio de atribuição desse fato em favor do Ministério Público do Estado do 
Amazonas, uma vez que quaisquer atos de corrupção (peculato e eventual improbidade 
administrativa) cometidos no âmbito da casa legislativa municipal não afetam bens, serviços 
ou interesse da União, de sorte a atrair a competência criminal da Justiça Federal (CRFB/88, 
art. 109). Nova manifestação, encaminhada também pelo mecanismo da Sala de Atendimento 
ao Cidadão do MPF, no qual o noticiante confessou que mentira em sua primeira representação. 
Aduziu que fora supostamente ameaçado e coagido por ordem de outros agentes públicos 
interessados em prejudicar o representado, à época, presidente daquela casa de leis. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Entendimento de que somente haverá 
competência da Justiça Federal para processo e julgamento da denunciação caluniosa se os 
crimes relatados forem de competência da Justiça Federal. Se, ao revés, o órgão federal atua tal 
qual atuou o MPF no caso como repassador daqueles documentos a quem detém atribuição 
natural (MPE), a suposta denunciação caluniosa seguirá a sorte dos crimes delatados 
falsamente. Nessa vertente, extrai-se da obra de José Paulo Baltazar Júnior o seguinte excerto: 
Competência Será da JF quando o crime falsamente imputado também o for, sendo a atribuição 
de investigação da Polícia Federal (TRF4, AC 20020401023612-8, Vaz, 3.12.03) BALTAZAR 
JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 415. 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). 

 
414. Processo: 1.14.000.000354/2020-65 - Eletrônico  Voto: 863/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

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 o noticiante que, após ter seu celular furtado, um amigo seu, que estava 
habilitado como seu contato de emergência, recebeu um SMS dizendo que seu celular havia 
sido entregue na delegacia de furtos e roubos e que seria necessário que ele acessasse 
determinada página na internet, o que desconfia tratar-se de um mecanismo usado pelos 
criminosos para conseguir desbloquear o aparelho e para uso. Sugere, ao final, investigação do 
site suspeito para a descoberta da autoria do furto. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 2ª CCR). Caso em que não se verifica qualquer circunstância capaz de 
determinar a competência federal e a consequente atribuição do Ministério Público Federal para 
atuar no feito, uma vez que os fatos não configuram crime em detrimento de bens, serviços ou 
interesse direto da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
415. Processo: 1.14.000.000383/2020-27 - Eletrônico  Voto: 1029/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível 

crime de ameaça (CP, art. 147) entre particulares. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
autarquias e empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
em favor do Ministério Público Estadual.  

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). 

 
416. Processo: 1.16.000.000107/2020-94 - Eletrônico  Voto: 1052/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação protocolada por um particular. Narra o 

representante que pessoas ligadas a determinada empresa de mineração estariam roubando e 
invadindo suas terras, além de estarem intimidando e ameaçando sua família. Cita, ainda, 
diversas ações ajuizadas no âmbito da Justiça Estadual de Minas Gerais, nas quais se discutem 
os direitos acerca das glebas em questão. Alega, ademais, a ocorrência dos crimes de falsidade 
ideológica e associação criminosa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª 
CCR). Caso em que não se verifica qualquer circunstância capaz de determinar a competência 
federal e a consequente atribuição do Ministério Público Federal para atuar no feito, uma vez 
que os fatos não configuram crime em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da União 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
417. Processo: 1.18.001.000036/2020-45 - Eletrônico  Voto: 706/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima. Extrai-se da representação: 

Venho denunciar uma firma que está evidentemente executando a prática do trabalho escravo 
() os funcionários não podem exigir seus direitos, pois vivem sob as constantes ameaças do 
motorista do instituto junto ao encarregado () não há direito ao café da manhã, almoço ou vale-
transporte (). Os trabalhadores têm atrasos consideráveis em seus pagamentos e todos são 
obrigados a lidar com suas próprias despesas, incluindo equipamentos de trabalho e 
alimentação. Houveram situações onde também não havia água para que pudessem beber (). 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Da narrativa fática trazida na 
representação não se vislumbra, ao menos por enquanto, a existência dos elementos do tipo do 
art. 149 do CP (redução a condição análoga à de escravo). Trata-se, todavia, de possível relação 
de emprego de pessoas que estariam laborando à margem da legislação trabalhista. Atribuição 
do Ministério Público do Trabalho para a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista 
quando há interesse público, procurando regularizar e mediar as relações entre empregados. 
Por imposição legal, o MPT deverá comunicar às autoridades competentes se verificar, após 
fiscalização no local, a ocorrência de possíveis ilícitos de natureza fiscal ou criminal. Por ora, 
carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público do 
Trabalho.  

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). 

 
418. Processo: 1.19.000.000267/2020-21 - Eletrônico  Voto: 1053/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão, informando supostas irregularidades na prestação dos serviços por 
uma colônia de pescadores aos seus respectivos associados. De acordo com o noticiante, os 
associados supostamente recebem informações errôneas sobre o seguro defeso, sendo 
compelidos a efetuar o pagamento de valores além daqueles já pagos a título de mensalidade. 
Relata, ainda, a cobrança indevida por serviços básicos, a exemplo do envio de documentação 
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para o requerimento do seguro defeso condicionado a esses pagamentos, bem como a cobrança 
da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por associado a título de honorários advocatícios para 
pleitear o referido benefício. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). A 
possível cobrança de valores indevidos pela colônia de pescadores a seus associados, tal como 
narrada nos autos, configura conduta possivelmente afrontosa à esfera patrimonial dos 
ofendidos, sem que tenha recaído diretamente sobre bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Fatos descritos na manifestação que não 
possuem repercussão direta sobre o patrimônio da União, eis que não se referem 
especificamente ao seguro defeso pago pelos cofres federais, limitando-se a lesão ao interesse 
patrimonial dos associados, o que deslegitima a intervenção do MPF no caso vertente, 
inclusive, no que atine ao juízo sobre eventual justa causa para a deflagração da 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). 

 
419. Processo: 1.23.000.000183/2019-21 - Eletrônico  Voto: 1050/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante Sala de Atendimento 

ao Cidadão, na qual 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. As apurações preliminares 
deram conta de que esses perfis estão associados com números de usuários do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, inexistindo qualquer indício de liame subjetivo 
entre os agentes, tampouco conexão entre as condutas com o condão de manter as investigações 
em uma única unidade. Assim, com observância à competência territorial para persecução 
penal, declinou-se parcialmente da atribuição em favor da PR/RJ, PR/SP, PR/MG e PR/RS, 
restando aos presentes autos, unicamente, a apuração do compartilhamento de conteúdo 
injurioso em um grupo no WhatsApp por determinado número de telefone com DDD 83 (que 
abrange cidades dentro do Estado da Paraíba). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 2ª CCR). Caso em que, após os desmembramentos e declínio parcial do objeto, não há 
mais qualquer elemento a atrair a atribuição do MPF para atuar no feito, haja vista que, 
conquanto se trate de crime previsto em convenção internacional, carece do requisito da 
transnacionalidade, pois o compartilhamento de conteúdo injurioso em questão ocorreu em 
grupo restrito e determinado de usuários do WhastApp, não havendo, até o momento, 
identificação de números de telefones de outros países. Não se constata o caráter de 
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil (RE 
628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). 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). 

 
 
420. Processo: 1.25.000.000104/2020-41 - Eletrônico  Voto: 864/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, para apurar a possível prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida 
protetiva. Informa o notificante que sua ex-esposa teria quebrado medida protetiva, que estaria 
fazendo ameaças e, ainda, divulgando à Policial Militar informações falsas a seu respeito, com 
o suposto objetivo de incitar o ódio. 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. Na hipótese de crime de descumprimento de medida protetiva, será competente o 
Juízo que a fixou. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
MPF para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
421. Processo: 1.25.009.000023/2020-61 - Eletrônico  Voto: 1030/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UMUARAMA-PR  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime descrito no art. 168 do CP, tendo em vista a falta de 

recolhimento e distribuição de contribuição sindical. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
autarquias e empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
em favor do Ministério Público Estadual.  

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). 

 
422. Processo: 1.26.000.000130/2020-32 - Eletrônico  Voto: 862/2020 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 pela Junta Comercial de Pernambuco, 

relatando possível irregularidade no registro da 2ª alteração contratual de determinada empresa. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Fato supostamente irregular 
praticado perante Junta Comercial. Caso em que não se verifica qualquer circunstância capaz 
de determinar a competência federal e a consequente atribuição do Ministério Público Federal 
para atuar no feito. Ausência de crime em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
423. Processo: 1.26.005.000228/2018-25 - Eletrônico  Voto: 1051/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GARANHUNS/ARCOV.  

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. Relato acerca da negociação entre particulares de terreno as margens da rodovia BR 
423. Noticiado que, apresentando-se como proprietário do imóvel em questão, fez juntar apenas 
escritura particular registrada em cartório, por meio da qual supostamente adquiriu o imóvel 
em 16/04/2018. O DNIT, chamado ao feito, atestou que o terreno encontra-se integralmente 
dentro da faixa de domínio da União. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª 
CCR). A transmissão da propriedade imóvel somente se concretiza mediante o registro no 
cartório de registro de imóveis, na forma do art. 1.245 e seguintes do Código Civil, do que 
decorre que a escritura particular de compra e venda de imóvel apresentada não tem qualquer 
validade para comprovar a transmissão do imóvel, até porque seu registro no cartório de registro 
de imóveis seria impossível, dada a inalienabilidade dos imóveis da União. Tanto na esfera 
cível, quanto na esfera penal, o único prejuízo até o momento constatado parece ser de índole 
particular, suportado por aqueles que negociam um imóvel público federal a partir de contratos 
particulares de compra e venda. 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). 

 
424. Processo: 1.29.000.000584/2020-00 - Eletrônico  Voto: 1049/2020 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. Informa o noticiante: Recebi email em minha caixa postal privada da empresa com 
ameaças de que se eu não depositar um determinado valor em até 50h ira publicar um vídeo 
intimo meu para todos os meus contatos!!. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 
2ª CCR). Caso em que não se verifica qualquer circunstância capaz de determinar a 
competência federal e a consequente atribuição do Ministério Público Federal para atuar no 
feito, uma vez que os fatos não configuram crime em detrimento de bens, serviços ou interesse 
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direto da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
425. Processo: 1.29.000.000609/2020-67 - Eletrônico  Voto: 1033/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 304 c/c art. 297 do CP. Relato de que 

representantes legais de pessoa jurídica privada teriam apresentado documento público falso 
(certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida 
ativa) perante agência de fomento vinculada ao Estado do Rio Grande do Sul para obtenção de 
crédito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 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. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a 
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em 
favor do Ministério Público Estadual.  

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). 

 
426. Processo: 1.29.000.004453/2019-50 - Eletrônico  Voto: 347/2020 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. Aduz o noticiante Eu K(), fui vítima de agressão pelo Homofóbico (L...). No dia 
10/12/2019 o mesmo me ameaçou ofendendo com palavras de `Puto/Gay além de partir para 
agressão física. Eu K() me defendi e consegui fugir do local. Foi realizado o BO e no dia 
11/12/2019 o corpo de delito. 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). 

 
427. Processo: 1.30.001.000354/2020-10 - Eletrônico  Voto: 704/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Relato acerca de um traficante de drogas que atua no morro do 
Salgueiro, no Rio de Janeiro/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 2ª CCR). 
Possível crime de tráfico de entorpecentes. Ausência de indícios de transnacionalidade. 
Inocorrência de infração penal em prejuízo direto 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). 

 
428. Processo: 1.30.001.000489/2020-77 - Eletrônico  Voto: 1032/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível 

crime de estelionato (CP, art. 171) ou contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX). 
Suposto esquema de pirâmide financeira por meio de um grupo do WhatsApp. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de 
indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Inexistência de lesão a bens, serviços 
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ou interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas. 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). 

 
429. Processo: 1.30.001.000622/2020-95 - Eletrônico  Voto: 1054/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de particular protocolada na 

Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro/RJ. Narra a representante, de forma 
desconexa, o suposto desaparecimento de sua filha, alegando que algo de ruim a ela aconteceu. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Caso em que não se verifica 
qualquer circunstância capaz de determinar a competência federal e a consequente atribuição 
do Ministério Público Federal para atuar no feito, uma vez que os fatos não configuram crime 
em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas. 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). 

 
430. Processo: 1.34.001.000474/2020-60 - Eletrônico  Voto: 707/2020 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. Narra a noticiante que trabalhou, há 10 (dez) anos, na Creche Municipal Vereador N() 
M(). Aduz que sua então chefe lhe causou, e ainda lhe causa, problemas psicológicos e sociais. 
Menciona ainda que sua ex-patroa convenceu as UBS [Unidade Básica de Saúde] por onde eu 
passo, que tinha que me tratar com humilhação. Ademais, requer providências do MPF com 
vistas a obter um BENEFÍCIO para me manter () preciso de um BENEFÍCIO e que elas 
PAREM DE ME ATORMENTAR (). 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. Eventuais problemas enfrentados em UBS (Unidade Básica de Saúde) não são aptos 
a atrair a competência da Justiça Federal, tendo em vista que, apesar de integrar o Sistema 
Único de Saúde, é um estabelecimento de responsabilidade do município. Carência de 
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução penal. 
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
431. Processo: 1.34.018.000126/2019-70 - Eletrônico  Voto: 1112/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TAUBATE-SP  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de informações advindas da 2ª Vara do Trabalho de 

Taubaté/SP, em que se notícia a prática, em tese, do crime de fraude à execução (CP, art. 179), 
bem como possível crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203, 
caput), constatado nos autos de determinado processo trabalhista. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). No delito previsto no art. 179 do CP, o que se busca 
fraudar é o recebimento do crédito, atingindo, pois, direito particular do credor, razão pela qual 
o citado delito integra o Título II da parte especial do Código Penal que versa sobre os crimes 
contra o patrimônio. Assim, o aludido crime não preenche as hipóteses previstas no art. 109, 
incs. IV e VI, da Constituição Federal, vez que atinge, tão só, o interesse de credores 
particulares, não possuindo, por seu turno, capacidade de ofensa à organização do trabalho ou 
à própria administração da Justiça do Trabalho, de modo a ensejar a competência da Justiça 
Federal. Por sua vez, em se tratando de crime relacionado à violação de direitos individuais de 
trabalhadores, não há de se falar na competência da Justiça Federal prevista no art. 109, VI, da 
Constituição Federal, ainda que se trate de um número elevado de trabalhadores, porquanto 
aqueles que tiveram seus direitos trabalhistas violados podem ser facilmente identificados. No 
caso em análise, observa-se que o suposto delito previsto no art. 203 do CP fora perpetrado em 
detrimento dos direitos individuais de um grupo determinado de trabalhadores e não da 
categoria como um todo. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a 
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atribuição do MPF para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério 
Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
 
432. Processo: 1.24.000.001526/2019-38 - Eletrônico  Voto: 1192/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, para apurar os possíveis crimes de: i) estelionato (CP, art. 171), praticado mediante 
obtenção fraudulenta de empréstimo consignado perante instituição financeira privada em 
nome de beneficiário do INSS; e ii) violação de sigilo funcional (CP, art. 325), consistente em 
possível vazamento de informações (dados pessoais do segurado) constante no banco de dados 
do INSS. Promoção de arquivamento quanto a este crime e de declínio de atribuição quanto 
aquele. I) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em sua manifestação, relata o 
noticiante a existência de possível vazamento e eventual repasse, por parte do INSS, de seus 
dados pessoais e documentos, sem a sua autorização. Instada a se manifestar, a Gerência 
Executiva do INSS em João Pessoa/PB disse que não há registros de servidores que acessam 
informações do segurado. Informou, também, que, em consulta ao Sistema Único de Benefícios 
SUB, não identificou histórico de atualização realizada por servidor do órgão no período de 
janeiro a julho de 2019. Esclareceu, ainda, que a última atualização registrada em sistema é de 
05/12/2019, posterior aos fatos noticiados. Tendo em vista a informações apresentadas pelo 
INSS, verifica-se que não há um lastro probatório mínimo que permita o esclarecimento da 
autoria delitiva, nem se vislumbra uma linha investigativa apta a essa apuração. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. II) Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Comunica o noticiante que foi vítima de fraude na 
concessão de empréstimo consignado em sua folha de pagamento, no valor de R$ 6.947,35. 
Fato que evidencia a prática, em tese, de crime de estelionato, uma vez que a fraude perpetrada, 
com vista à obtenção de empréstimo pessoal, perante instituição financeira privada, não está 
apta a caracterizar eventual crime contra o Sistema Financeiro, cuja conduta descrita no art. 19 
da Lei n.º 7.429/83 trata de recursos financeiros com destinação específica. Suposto delito que 
não acarreta ofensa a bens, a serviços ou interesse federal (União, entidades autárquicas e 
empresas públicas), apto a ensejar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o 
presente feito, nos termos do inc. IV do art. 109 da CF. Homologação do declínio em favor do 
Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
 
433. Processo: 1.30.001.005116/2019-59 - Eletrônico  Voto: 1031/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208). 

Manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando a 
existência de vídeo com conteúdo ofensivo veiculado em plataforma de streaming. 
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). O vídeo em questão foi publicado por produtora de vídeos de comédia conhecida 
nacionalmente e apresenta sátiras de personagens bíblicos, o que se enquadra na liberdade de 
expressão de seus autores e atores, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi) exclui 
o elemento subjetivo do escárnio. Não verificação de vilipêndio de ato ou objeto de culto. 
Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. 
Precedente da 2ª CCR: 1.34.015.000485/2019-57, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
434. Processo: DPF/AM-00010/2018-INQ Voto: 924/2020 Origem: GABPR1-ECBJ - 

EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR 
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Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º), haja 

vista o repasse de 01 (uma) cédula supostamente falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que a cédula foi 
extraviada e não foi realizada perícia. Inexistência de materialidade delitiva. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
435. Processo: DPF/AM-00102/2016-INQ Voto: 1011/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/1986 por 

parte de 4 (quatro) pessoas físicas, tendo em vista possíveis desvios na aplicação de 
recursos públicos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte FNO. 
Promoção de arquivamento em relação a dois investigados, em razão de morte e 
prescrição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão ao membro 
do MPF oficiante. Quanto a um dos investigados, ocorreu a prescrição da pretensão 
punitiva, uma vez que era menor de 21 anos na data dos fatos (10/11/2011 e 19/02/2013) 
e a pena máxima cominada ao crime é de 6 (seis) anos de reclusão (CP, art. 109, III, c/c 
art. 115). Resta extinta a punibilidade no que se refere a um outro investigado, haja vista 
a notícia da ocorrência de seu falecimento (CP, art. 107, I). Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
436. Processo: DPF/AM-00466/2019-INQ Voto: 1114/2020 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 
VALADAO LOPES  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar relato de suposto crime de redução à condição 

de trabalho análogo à de escravo, por parte de J.R.M., na zona rural do município de 
Manicoré/AM (comunidades Terra Preta, São José e Santa Terezinha). Informações de 
que J.R.M. cobra uma taxa dos comunitários pela atividade extrativista vegetal realizada 
em suas supostas propriedades. Estes, por sua vez, visam a se abster de tal cobrança, que 
ora é exigida por uma cooperativa e repassada ao investigado, ora é exigida pessoalmente. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Circunstâncias relatadas que não são 
suficientes para caracterizar o crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 
149), porquanto a exigência de arrendamento para a atividade extrativa vegetal nas 
supostas propriedades do investigado não impõem àqueles moradores da floresta a 
mitigação da liberdade física e psíquica. O arrendamento da exploração vegetal, por si só, 
não ganha incidência típica no art. 149 do CP, para cuja ocorrência é mister que se agregue 
a condição degradante, o trabalho forçado ou o cerceio à liberdade. Ausência de indícios 
de crimes. 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). 

 
437. Processo: DPF/CAX-00034/2017-INQ Voto: 346/2020 Origem: GABPRM2-HRP - 

HIGOR REZENDE PESSOA  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes de calúnia e injúria que teriam 

sido praticados contra o Juiz Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral de Timon/MA, através da 
seguinte postagem no Facebook: Para quem esperava que o `Homem de Cem Quilos fosse 
o Cavaleiro da Esperança do nosso Judiciário, temos agora que nos conformar com a sua 
decisão de não ser um magistrado incorruptível. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). 1) Quanto ao suposto crime de calúnia (CP, art. 138), não se verifica a 
imputação de fato criminoso específico do qual o suspeito saberia ser falso. Delito não 
caracterizado. 2) Prescrição do possível crime de injúria (CP, art. 140, caput, c/c art. 141, 
II), uma vez que o fato é datado de 22/01/2016 (CP, art. 109, VI). 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). 

 
438. Processo: DPF/CAX-00108/2013-INQ Voto: 920/2020 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 
FIGUEIREDO 
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Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Relato de que o ora 

investigado teria intermediado a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não há indícios de 
fraude na concessão dos benefícios apurados. Falta de justa causa para o prosseguimento 
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). 

 
439. Processo: DPF/CAX-0278/2015-IPL Voto: 925/2020 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 
FIGUEIREDO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 

(CP, ART. 171, § 3°). DENÚNCIA JÁ OFERECIDA CONTRA OS INTEGRANTES DO 
ESQUEMA CRIMINOSO. ORIENTAÇÃO N° 36 DA 2ª CCR. INEXISTÊNCIA DE 
SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOLOSA DA 
BENEFICIÁRIA E POSSÍVEIS INTERMEDIADORAS, INVESTIGADAS NO 
PRESENTE INQUÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de 
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Eventual fraude na concessão de benefício 
de aposentadoria por idade rural, mediante apresentação de declaração particular falsa. 2. 
Notícia de que a responsabilização dos eventuais responsáveis pelo esquema ilícito vem 
sendo promovida no âmbito da ação penal nº 1820-84.2013.4.01.3702. 3. A Procuradora 
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por considerar que a 
beneficiária não teve envolvimento doloso na fraude, situando-se como mais uma vítima 
do esquema ilícito, e que não há suporte probatório mínimo quanto à participação das 
demais pessoas investigadas neste inquérito (possíveis intermediadoras) no referido 
esquema. 4. Assiste razão ao membro do MPF oficiante. Após diligências, não há 
elementos suficientes que indiquem que as investigadas (beneficiária e possíveis 
intermediadoras) tinham conhecimento da fraude. 5. De acordo com a Orientação n° 36, a 
2ª CCR ORIENTA os membros do Ministério Público Federal com atuação na área 
criminal sob sua coordenação a realizar o arquivamento dos chamados 'rescaldos' das 
operações previdenciárias, dispensando-se a instauração de inquérito policial ou de 
investigação criminal própria ou arquivando os feitos já instaurados, quando a persecução 
penal/investigação estiver em estágio avançado ou já houver sido ajuizada a ação penal e, 
após minuciosa análise, ao Procurador da República oficiante restar evidenciado que os 
fatos: a) não modificam o panorama probatório atual; b) não são suficientes para um 
aumento substancial das penas dos investigados na operação originária; c) dizem respeito 
às condutas dos titulares dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau de 
reprovabilidade, como a magnitude da lesão; d) nada acrescentam acerca das condutas dos 
servidores e intermediadores já investigados; e) não apresentam indícios da participação 
de outros servidores e/ou intermediadores, além dos já investigados no IPL de origem. 6. 
Ainda de acordo com a referida Orientação, nesses casos, o arquivamento deverá ser 
comunicado ao INSS, que permanecerá responsável pela adoção das providências 
administrativas cabíveis, com vistas à quantificação de eventual dano e recuperação dos 
valores pagos indevidamente. 7. Precedente da 2ª CCR: 0000860-18.2019.4.03.6110, 
Sessão de Revisão nº 747, de 12/08/2019, unânime. 8. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
440. Processo: DPF/CE/JN-00005/2018-INQ Voto: 906/2020 Origem: GABPRM2-RRR - 

RAFAEL RIBEIRO RAYOL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 343 do CP. Suposto oferecimento de 

vantagem indevida a testemunha em processo trabalhista para prestação de informações 
falsas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foram 
encontrados elementos mínimos 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). 

 
441. Processo: DPF/GMI-0042/2018-IPL Voto: 917/2020 Origem: GABPR5-LGM - 

LUIZ GUSTAVO 
MANTOVANI 
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Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta fraude na concessão de benefício do Programa Bolsa Família. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não há elementos que 
indiquem a utilização de qualquer ardil ou fraude para obtenção ou manutenção do 
benefício. Crime não caracterizado. 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). 

 
442. Processo: DPF/MOC-00302/2014-INQ Voto: 918/2020 Origem: GABPRM1-AVP - 

ALLAN VERSIANI DE 
PAULA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Supostas irregularidades na execução do Programa Bolsa Família no 

município de Várzea da Palma/MG, uma vez que servidores públicos municipais estariam 
recebendo benefícios do referido programa mesmo com renda per capita superior ao limite 
estabelecido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após análise das fichas 
de inscrição dos investigados no Cadastro Único para Programas Sociais, não se constatou 
qualquer irregularidade, seja por terem declarado o vínculo e a remuneração, seja porque 
não possuíam vínculo com o município no momento do preenchimento. Inexistência de 
qualquer ardil ou fraude para obtenção ou manutenção dos benefícios. Crime não 
caracterizado. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
443. Processo: DPF/SNM/PA-00240/2019-INQ Voto: 1058/2020 Origem: GABPRM3-PDX - 

PATRICIA DAROS 
XAVIER  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de ocorrência registrada na Polícia Federal, para apurar 

suposto crime de ameaça a um empregado dos Correios (CP, art. 147). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Depreende-se das declarações das partes envolvidas 
que houve um desacerto no que toca à atividade do empregado dos Correios, que teria 
buzinado em frente a residência do ora investigado, que, incomodado, teria seguido com 
comportamento que poderia infligir violência ou dar o tom de ameaça. Todavia, o crime de 
ameaça ocorre quando se impõe forte temor na vítima no sentido de vir a sofrer mal injusto 
e grave, o que não restou aferido no presente caso. O fato em questão ocorreu em 
13/06/2019, não seguindo aos autos, após tal data, nenhuma informação de que o empregado 
dos Correios estaria se sentido a posteriori ameaçado pelo ora investigado. Falta 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). 

 
444. Processo: DPF-UDI-00164/2018-

INQ 
Voto: 919/2020 Origem: GABPRM1-OSA - 

ONESIO SOARES AMARAL  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Relato de que os 

investigados teriam tentado adquirir imóvel urbano, de propriedade da Caixa 
Econômica Federal CEF, mediante ajuizamento fraudulento de ação de usucapião. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de elementos que 
indicam que os investigados, de fato, acreditavam que tinham direito ao imóvel. Não 
houve utilização de qualquer documento falso. Falta de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. 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). 

 
445. Processo: DPF/URA-00074/2018-INQ Voto: 1006/2020 Origem: GABPRM1-WMA - 

WESLEY MIRANDA 
ALVES  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Expediente instaurado 

para apurar suposta participação da ora investigada em uma organização criminosa 
constituída para obtenção de empréstimos consignados perante a Caixa Econômica Federal 
mediante uso de documentação falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Os elementos constantes dos autos indicam que a investigada acreditou que se tratava de 
uma regular contratação de empréstimo perante a instituição financeira. Os descontos na 
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sua remuneração estavam sendo realizados regularmente. Não houve a percepção de 
qualquer vantagem indevida por parte da investigada. Insuficiência de elementos que 
apontem a ocorrência de dolo na prática do crime em análise. Em relação aos membros da 
organização, eles já estão sendo processados criminalmente pelos empréstimos 
fraudulentos. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
446. Processo: DPF/URA-00075/2018-INQ Voto: 1007/2020 Origem: GABPRM1-WMA - 

WESLEY MIRANDA 
ALVES  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Expediente instaurado 

para apurar suposta participação da ora investigada em uma organização criminosa 
constituída para obtenção de empréstimos consignados perante a Caixa Econômica Federal 
mediante uso de documentação falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Os elementos constantes dos autos indicam que os membros da organização criminosa 
teriam se aproveitado da ora investigada. Ao que tudo indica, ela acreditou que se tratava 
de uma regular contratação de empréstimo perante a instituição financeira. Insuficiência 
de elementos que apontem a ocorrência de dolo na prática do crime em análise. Em relação 
aos membros da organização, eles já estão sendo processados criminalmente pelos 
empréstimos fraudulentos. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
447. Processo: DPF/URA-00143/2018-INQ Voto: 1009/2020 Origem: GABPRM1-WMA - 

WESLEY MIRANDA 
ALVES  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposta obtenção ilícita 

de empréstimo consignado perante a Caixa Econômica Federal mediante uso de 
documentação falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falecimento da 
investigada. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
448. Processo: JF/CZS-1003623-

44.2019.4.01.3001-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 702/2020 Origem: GABPRM1-FSF - 
FREDERICO SIQUEIRA 
FERREIRA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar a possível prática do delito descrito no 

art. 171, §3º, do CP, cometido, em tese, por V.S.M., mediante a suposta percepção 
indevida de benefício previdenciário de salário-maternidade, no valor total de R$ 
2.233,83, em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social. Promoção de 
arquivamento com base no princípio da insignificância, na medida em que o prejuízo não 
teria superado o montante de R$ 20.000,00. Discordância do Juízo Federal. Argumento 
de que o valor da vantagem ilícita percebida pelo suposto estelionatário não pode ser o 
único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para se 
decidir sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o 
reflexo da conduta no âmbito da sociedade. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, 
da LC nº 75/93. No caso, relatório elaborada pela Polícia Federal aponta o seguinte: 
analisando toda a documentação apresentada foi possível verificar que não há, em 
princípio, dados que evidencie fraude no direito ao recebimento do benefício quanto à 
comprovação de que a beneficiária exercia atividades rurais, visto que em todos os 
documentos apresentados a beneficiária declara endereço rural aos moldes da lei nº 
8.213/91 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências. Em que pese as diversas diligências realizadas pela Polícia Federal, não 
foram encontrados indícios de que o benefício previdenciário em questão tenha sido pago 
mediante fraude. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Manutenção 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
449. Processo: JF-RJ-5011637-

58.2018.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 926/2020 Origem: GABPR50-FJAO - 
FERNANDO JOSE AGUIAR 
DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 304 c/c art. 299 do CP. Investigada 

teria utilizado documento falso no momento do requerimento de expedição de seu 
passaporte perante a Polícia Federal, no dia 19/07/2017. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que não houve utilização de documento falso, 
mas sim apresentação de uma certidão de casamento verdadeira, porém ultrapassada 
(após separação), para a emissão de passaporte. Investigada que não obteve qualquer 
benefício com a conduta, não se vislumbrando, ademais, qualquer intuito de ludibriar 
as autoridades federais. 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). 

 
450. Processo: JF-SCA-5001218-

77.2019.4.03.6115-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 711/2020 Origem: GABPRM1-MAGB - 
MARCO ANTONIO 
GHANNAGE BARBOSA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de boletim de ocorrência lavrado em 12/03/2019, 

noticiando possível crime de moeda falsa ocorrido em determinado estabelecimento 
comercial no Município de São Carlos/SP. Relato de um comerciante de que no dia 
11/03/2019 às 17h10, um homem, branco, utilizando um veículo VW Gol de cor 
escura, cuja placa é desconhecida, adentrou o seu estabelecimento e realizou o 
pagamento de um short no valor de R$ 50,00 com uma cédula falsa de R$ 100,00. O 
comerciante entregou à polícia um pen drive com imagens da câmera de segurança de 
seu estabelecimento no momento da prática, em tese, do delito, onde é possível 
enxergar o suspeito, bem como o seu veículo, sem, no entanto, ser possível identificar 
o número da placa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diversas 
diligências, e de posse das fotografias de dois suspeitos, a Polícia Federal fez contato 
com o comerciante, no sentido de descobrir se este reconheceria algum dos indivíduos 
como autor do delito praticado em detrimento de seu estabelecimento comercial. No 
entanto, nenhum dos dois indivíduos foi reconhecido como autor do crime. Caso em 
que, esgotadas as diligências investigatórias razoavelmente exigíveis, não se vislumbra 
linha potencialmente idônea para a identificação da autoria delitiva. Incidência da 
Orientação nº 26 desta 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). 

 
451. Processo: JF-SJR-5002995-

27.2019.4.03.6106-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 716/2020 Origem: GABPRM1-AFNCU - 
ANNA FLAVIA NOBREGA 
CAVALCANTI UGATTI  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 168, §1º, II, do 

CP. Após intimada a apresentar um veículo penhorado em juízo ou depositar o valor 
equivalente em dinheiro, a ora investigada não se manifestou nem apresentou 
justificativa para o descumprimento da ordem judicial. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Posterior constatação de que o mesmo veículo objeto do presente 
inquérito policial foi penhorado no âmbito de determinada ação trabalhista em 
dezembro de 2012, tendo sido arrematado em junho de 2014. Portanto, a despeito de a 
investigada ter sido nomeada depositária judicial, não houve a prática delitiva, uma vez 
que restou comprovado que não se apropriou do bem, o qual foi objeto de penhora e 
arrematação em uma ação judicial trabalhista. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
452. Processo: JF-SOR-5007340-

24.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 714/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Vara do Trabalho 

de Tatuí/SP, comunicando a possível ocorrência do crime de falso testemunho em uma 
ação trabalhista. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Extrai-se da sentença: () os depoimentos da reclamante e de suas duas testemunhas se 
contradizem, deixando ainda mais claro que faltaram com a verdade. Alegações das 
testemunhas que não tiveram o condão de alterar os fatos. Depoimentos prestados que 
foram desconsiderados pelo Juízo trabalhista. Sentença fundada em outros elementos 
de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, no 
caso concreto. Não configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 
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1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator José 
Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª 
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, 
unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª Sessão de Revisão, de 
12/06/2017, Relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
453. Processo: PRM/SOR-3411.2019.000029-

0-INQ 
Voto: 1113/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 

RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual cometimento do crime previsto no art. 

304 do CP. A Receita Federal do Brasil declarou nula, por motivo de fraude, a inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob o nº (), pertencente a F.A.S., ante a constatação 
de inexistência do assento de nascimento em nome de tal pessoa perante o Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de São Miguel/RN (que ensejou a 
inscrição no CPF) e informou que F.A.S. teria constituído como seu procurador E.L.A.J. 
perante o referido órgão fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não 
se logrou localizar F.A.S. para prestar declarações em sede policial. Ouvido pela Polícia 
Federal, E.L.A.J. confirmou que F.A.S. outorgou-lhe procuração, bem como lhe entregou 
documentos já autenticados, os quais afirmou que não sabia que se tratavam de documentos 
falsos. Esclareceu que F.A.S. era vendedor ambulante e passava várias vezes em frente ao 
seu escritório perguntando se poderia abrir uma firma para vender seus produtos, até que, 
certo dia, procurou o depoente a fim de que o auxiliasse na abertura de uma empresa, pelo 
que pagou R$ 800,00. Alegou não possuir comprovantes de que prestou tal serviço a 
F.A.S., tampouco endereço e telefone dele. Esgotadas as diligências investigatórias 
razoavelmente exigíveis, não se vislumbra linha potencialmente idônea para a 
identificação da autoria delitiva. Fatos que ocorreram há quase 4 anos. Incidência da 
Orientação nº 26 desta 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). 

 
454. Processo: SPF/RR-0149/2018-INQ Voto: 912/2020 Origem: GABPR1-MAL - 

MIGUEL DE ALMEIDA 
LIMA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 330 do CP. Relato de que 

secretário municipal de meio ambiente de Cantá/RR teria descumprido decisão judicial, 
no sentido de encaminhar cópia integral de um procedimento administrativo de 
licenciamento ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação 
de que o referido procedimento administrativo não foi localizado. Caso em que não se 
vislumbra intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Crime não caracterizado. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
455. Processo: SR/DPF/MG-01967/2018-INQ Voto: 921/2020 Origem: GABPR10-ALTSB 

- ANDRE LUIZ 
TARQUINIO DA SILVA 
BARRETO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342). 

Divergências em depoimento de testemunha, em desacordo com as demais provas dos 
autos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que a única 
informação contraditória foi atinente ao salário do reclamante, porém tal incongruência foi 
corrigida pela testemunha logo na sequência, ainda em audiência. Crime não caracterizado. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
456. Processo: SR/DPF/MG-02100/2016-INQ Voto: 1010/2020 Origem: GABPR14-RLP - 

RODRIGO LEITE PRADO  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposta obtenção ilícita 

de benefício assistencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falecimento 
do beneficiário. Quanto à procuradora do investigado perante o INSS, ocorreu a prescrição 
da pretensão punitiva, visto que sua conduta teria restringido apenas ao requerimento 
realizado em 08/06/2005. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I e 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). 

 
457. Processo: SR/DPF/PI-00637/2018-IPL Voto: 911/2020 Origem: GABPR2-KPL - 

KELSTON PINHEIRO 
LAGES  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes descritos nos arts. 147 e 331 do CP. Investigado teria 

desacatado funcionário do INSS no momento em que foi atendido presencialmente em uma 
Agência da Previdência Social em Teresina, no dia 11/04/2018. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme relatório policial, os ânimos dos envolvidos estavam 
abalados, em razão de problemas pessoais. Notícia de que a falta de cordialidade no 
atendimento prestado somada à informação não satisfatória no tocante à resolução do 
problema resultaram em uma acalorada discussão. No presente caso, denota-se que as 
palavras proferidas pelo investigado decorreram de simples irritação ou estado de ânimo 
alterado. Conduta apurada que, embora inadequada e censurável, não configura a prática 
de crime. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
458. Processo: 1.02.003.000028/2019-13 - Eletrônico  Voto: 856/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral 

no Rio de Janeiro para apurar os fatos comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE-RJ), 
através de um Relatório de Inteligência Financeira RIF, envolvendo determinado Deputado 
Estadual eleito em 2018. A comunicação do COAF relata basicamente operações bancárias 
atípicas atribuídas à pessoa física D.P.G.B., que teriam relação indireta com a prestação de 
contas do Deputado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de 
elementos de conexão entre as potenciais irregularidades descritas no RIF e a campanha do 
Deputado Estadual, principalmente no que se refere aos gastos realizados e doações de 
terceiros. O simples fato de D.P.G.B. ter figurado como doadora de campanha, em 2018, é 
irrelevante para análise em questão, pois a pessoa física foi responsável por transferências de 
recursos em favor de outros três partidos políticos diversos do partido do ora investigado. Caso 
em que não se verificam indícios mínimos da prática de crime eleitoral, tampouco a necessidade 
de realização de diligências para verificar a procedência das informações financeiras. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
459. Processo: 1.02.003.000037/2019-04 - Eletrônico  Voto: 1062/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral 

no Rio de Janeiro para apurar os fatos comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE-RJ), 
através de um Relatório de Inteligência Financeira RIF, envolvendo determinada Deputada 
Estadual eleita em 2018. A comunicação do COAF relata basicamente operações bancárias 
atípicas de três pessoas jurídicas, investigadas por doações de campanha a um partido político, 
não declaradas à Justiça Eleitoral, no ano de 2014, as quais teriam relação indireta com 
aprestação de contas da Deputada, apenas por esta ser filiada àquele partido político. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elementos de conexão entre as 
potenciais irregularidades descritas no RIF e a campanha da Deputada Estadual, principalmente 
no que se refere aos gastos realizados e às doações de terceiros. Caso em que não se verificam 
indícios mínimos da prática de crime eleitoral. 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). 
 
460. Processo: 1.10.000.000245/2018-72 - Eletrônico  Voto: 859/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de relatório técnico encaminhado pelo 

Ministério Público do Estado do Acre, para apurar possível comercialização irregular de lote 
em projeto de assentamento localizado no município de Senador Guiomard/AC, por parte de 
J.O.N. e A.Q.N.. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA esclareceu que está tomando as 
providências necessárias para afastar J.O.N. do Programa Nacional de Reforma Agrária e que, 
quanto às demais pessoas assentadas, após a aprovação da programação operacional e a 
descentralização dos recursos orçamentários/financeiros, adotará as medidas dispostas no 
Decreto nº 9.311/18, que regulamenta a Lei nº 8.629/93 e a Lei nº 13.001/14, para dispor sobre 
o processo de seleção, permanência e titularização das famílias beneficiárias do Programa 
Nacional de Reforma Agrária. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução 
criminal, ante a subsidiariedade da aplicação do Direito Penal ao caso concreto, haja vista que 
as providências, na seara administrativa, já estão sendo adotadas pelo INCRA. Possibilidade de 
solução dos problemas apontados, sem muitas delongas, por meio de outros ramos do direito. 
Caráter fragmentário do Direito 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). 

 
461. Processo: 1.13.000.002360/2018-70 - Eletrônico  Voto: 708/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral autuado a partir de manifestação apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Narrativa de que dois candidatos nas eleições de 2018 teriam 
prestados serviços médicos com descontos numa clínica particular com o escopo de angariar 
votos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que foi requisitado, pelo 
Procurador oficiante, a instauração de inquérito policial para apurar o possível crime eleitoral 
de captação ilícita de sufrágio previsto no art. 299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). 
Quanto à suposta conduta ilícita prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 (Lei das eleições), 
verifica-se o transcurso do prazo para a propositura de uma possível ação, uma vez que de 
acordo com o seu §3º: A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada 
até a data da diplomação. Presente procedimento que se tornou inócuo. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
462. Processo: 1.19.000.002478/2019-65 - Eletrônico  Voto: 850/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima. Relato de que A.N.S., morador 

da cidade de Milagres do Maranhão/MA, recebe de forma ilegal, há aproximadamente 16 anos, 
dinheiro decorrente da aposentadoria de Z.G.C., falecida em 01/10/2003. Possível crime de 
estelionato previdenciário. CP, art. 171, 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Em pesquisa realizada junto ao Sistema Nacional de Pedidos da PGR (Sistema interno do 
Ministério Público Federal), buscou-se informações a respeito de possível benefício 
previdenciário em nome de Z.G.C. e obteve-se que não há nenhum registro de seu nome junto 
aos órgãos da Receita Federal ou Previdência Social, quanto a A.N.S., foram encontrados 1.653 
nomes homônimos, impossibilitando assim o prosseguimento da investigação relativa a tal 
indivíduo. Incidência da Orientação nº 26 desta 2ª CCR, porquanto, esgotadas as diligências 
razoavelmente exigíveis, inexiste linha investigativa potencialmente idônea no caso concreto. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
463. Processo: 1.20.000.000834/2019-95 - Eletrônico  Voto: 709/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

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. Relato acerca da existência de um suposto grupo criminoso, infiltrado no âmbito do 
Ministério Público, no Poder Judiciário e na Polícia Civil de Mato Grosso, que estaria 
perpetrando crimes contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por meio de esquema 
fraudulento, no qual beneficiaria pessoas que não possuem nenhuma enfermidade. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Trata-se de vaga narrativa de fatos 
desacompanhada de indícios mínimos de autoria ou de materialidade de suposta prática delitiva 
que justifique a instauração de Inquérito Policial ou a propositura de Ação Penal. Com o escopo 
de ter bem delineado o fato, assim como a fim de se fixar a atribuição para o caso e eventual 
continuidade da apuração, foi requisitado o complemento das informações ao ora manifestante, 
o qual restou inerte. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
464. Processo: 1.20.000.001174/2019-60 - Eletrônico  Voto: 854/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio, pela Justiça Estadual, de cópias de peças de um 

processo em trâmite perante a 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, para apurar eventual 
tipicidade nas condutas praticadas por duas empresas, especialmente contra a Ordem 
Econômica e Financeira Nacional. Consignou o Juízo Estadual, em sentença, que é possível 
que as empresas noticiadas possuam registro fiscal e contábil criado para se manterem regulares 
perante a Receita Federal e que uma outra empresa, constituída no país de Liechtenstein, 
garanta irregularmente a ocultação de seus bens e direitos. O magistrado registrou, também, 
que é possível que o Sr. A.R.R., ex-sócio de uma das empresas noticiadas, tenha informado 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo que sua nacionalidade é brasileira, porém, 
sua nacionalidade seria apenas francesa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. 
IV). Constatação de que o Sr. A.R.R. já morreu. Caso em que, ainda que se vislumbrasse algum 
tipo de fraude na criação contábil de empresas, a atribuição para investigar esta circunstância 
seria do Ministério Público Estadual, sendo certo que a documentação que compõe a presente 
Notícia de Fato já foi para ele encaminhada, conforme determinado pelo magistrado em sua 
sentença. Quanto à constituição de uma entidade corporativa em Liechtenstein, não se extraem 
dos autos fatos determinados que possam ser investigados por suspeita de crime. Não são 
citadas operações financeiras específicas, prática comercial proibida, tampouco eventual 
sonegação de tributos ou fraudes a eventuais execuções em curso. Na hipótese, não há como se 
inferir a prática ou existência de crime federal. Igualmente, não há como se inferir quais eventos 
e medidas mereceriam ser investigadas, não havendo base para iniciar-se uma linha de 
investigação pelo simples fato de ter sido constituída uma entidade corporativa em outro país 
que atua em conjunto com empresas brasileiras. Falta de justa causa para a persecução penal. 
Homologação do arquivamento, com a ressalva 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). 

 
465. Processo: 1.20.000.001911/2018-43 - Eletrônico  Voto: 710/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral autuado na Procuradoria Regional Eleitoral no Mato 

Grosso a partir de e-mail enviado pela Promotora Eleitoral de Água Boa/MT, encaminhando 
relatório parcial de interceptação telefônica. Nesse documento consta que o Prefeito de Água 
Boa/MT repassou o valor de três mil reais para uma Vereadora do Município de Nova 
Nazaré/MT em troca de apoio para determinado candidato ao cargo de Deputado Estadual. 
Apuração, no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral, apenas da suposta conduta descrita 
no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 (Lei das eleições), haja vista que o crime eleitoral de captação 
ilícita de sufrágio previsto no art. 299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) é de atribuição 
do Ministério Público Eleitoral em primeira instância. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Segundo o §3º do art. 41-A da Lei nº 9.504/97: A representação contra as condutas 
vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Caso em que não se logrou 
êxito nas diligências iniciais empreendidas, de modo que houve insuficiência probatória para 
embasar tempestivamente (antes da data de diplomação dos eleitos) a propositura da ação 
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correspondente à conduta ilícita prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Presente procedimento 
que se tornou inócuo. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
466. Processo: 1.21.000.001759/2019-42 - Eletrônico  Voto: 533/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais RFFP, para apurar 

a conduta delitiva de contrabando, prevista no art. 334-A, §1º, II, do CP. Consta na RFFP que, 
na data de 02/07/2019, por volta das 00h10, no Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS, 
A.C.T. e S.A.S., ao realizarem check-in, informaram que levavam em suas bagagens duas 
caixas contendo armas de Airsoft, modelo GLOCK CYMACM.030, acompanhadas de Notas 
Fiscais que demonstram a aquisição em Pedro Juan Caballero/PY. Todavia, as mercadorias 
estavam desprovidas do Certificado Internacional de Importação, que deve ser obtido junto à 
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando Logístico do Exército 
Brasileiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora o documento correto 
para importação de Produto Controlado pelo Exército seja o Certificado Internacional de 
Importação, não se pode ignorar o fato de que os ora noticiados solicitaram (e obtiveram) junto 
à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados/DFPC do Departamento Logístico do 
Exército em Campo Grande/MS documentação que autorizava o transporte em território 
nacional das mercadorias adquiridas no Paraguai, apresentando, inclusive, as notas fiscais dos 
armamentos adquiridos. Constatação de que os noticiados não tinham a intenção (dolo) de 
importar clandestinamente mercadoria que depende de autorização de órgão público 
competente, assim como de que adotaram as precauções que entenderam necessárias para 
aquisição e transporte das armas de Airsoft. Dolo não evidenciado. Falta de justa causa para 
dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
467. Processo: 1.21.002.000007/2020-88 - Eletrônico  Voto: 1057/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANDRADINA-SP  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato majorado (CP, 

art. 171, § 3º). Suposta comercialização ilícita de lotes de terras situados em assentamento no 
Município de Castilho/SP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A 
comercialização de parcela de terra em assentamento destinado à reforma agrária não 
caracteriza a prática da infração penal tipificada no art. 171, § 3°, do CP, por ausência do 
elemento normativo do tipo em prejuízo alheio, pois os imóveis rurais são de propriedade da 
União até a consolidação do assentamento, quando, então, o domínio passará ao beneficiário. 
Assim, na hipótese de se verificar a venda de lote por beneficiário antes da transferência da 
propriedade, ao INCRA cabe adotar as medidas necessárias para reaver o bem, nenhum prejuízo 
sofrendo em razão de tal transação, sendo certo que em nenhuma hipótese a propriedade federal 
estará prejudicada, pois jamais deixará de pertencer à Autarquia Federal pelo esbulho ou por 
outro meio ilegítimo de transferência da posse. Caso em tela que não tem enquadramento típico 
penal, devendo surtir efeitos apenas nas esferas cível e administrativa. Envio, pelo Procurador 
oficiante, de cópia dos autos ao INCRA para ciência e eventuais providências que a autarquia 
entender cabíveis. Inexistência 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). 

 
468. Processo: 1.22.000.003705/2019-84 - Eletrônico  Voto: 1034/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Investigada teria recebido 

benefício do Programa Bolsa Família durante o período em que manteve vínculo trabalhista 
como empregada doméstica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
Constatação de que a renda proveniente de seu emprego era direcionada a um núcleo familiar 
composto por 3 (três) pessoas, de modo que a renda per capita percebida durante todo o período 
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questionado não ultrapassa as balizas máximas impostas pelo referido programa social. Crime 
não caracterizado. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
469. Processo: 1.22.009.000159/2019-40 - Eletrônico  Voto: 531/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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. Relato de que determinado blog na internet realiza publicações ofensivas à honra de 
servidores públicos do INSS, além de ameaças. Possíveis crimes previstos nos arts. 138, 139 
ou 140 c/c art. 141, II, todos do CP, ou, ainda, a ameaça descrita no art. 147 do mesmo diploma. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Manifestação em questão que não 
descreve fatos específicos, com a individualização de datas de postagens ou de trechos que 
seriam lesivos. Ademais, ocorre que a persecução penal de tais delitos somente se inicia 
mediante representação dos ofendidos, na forma do art. 145, parágrafo único, e art. 147, 
parágrafo único, ambos do CP, condição esta que não resta satisfeita no presente caso. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
470. Processo: 1.23.000.000191/2020-10 - Eletrônico  Voto: 853/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de boletim de ocorrência policial, na qual relata a 

comunicante que teve conhecimento, através do banco Caixa, que uma pessoa não identificada 
conseguiu abrir uma conta bancária em seu nome no dia 26/08/2019, na cidade de 
Ananindeua/PA; que acredita tratar-se de golpe pois nunca esteve no referido local; que até o 
momento não foram realizadas operações financeiras na referida conta. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese as diligências realizadas pela Polícia 
Federal, não foram encontrados indícios mínimos da autoria delitiva. O laudo de comparação 
facial não identificou compatibilidade da foto contida no documento falso apresentado à Caixa 
com outras nos bancos de dados de imagens de pessoas. Ausência de linha investigativa 
potencialmente idônea. Incidência da Orientação nº 26 desta 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). 

 
471. Processo: 1.23.000.001442/2019-31 - Eletrônico  Voto: 718/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

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 que ao comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal 
CEF no dia 04/07/2019, para a atualização dos dados do seu FGTS, recebeu a informação de 
que seu CPF foi utilizado indevidamente para cadastro no programa Bolsa Família no 
município de Ananindeua/PA e que o benefício foi sacado por 2 meses, até ser suspenso no dia 
08/12/2018 por suspeita de fraude. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Informações da CEF de que os dois saques, no valor de R$ 301,00 cada, foram realizados por 
meio de cartão magnético. Caso em que não há registros de imagens das agências onde os 
saques foram realizados, não havendo indícios mínimos da autoria delitiva. Esgotadas as 
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis, não se vislumbra linha potencialmente 
idônea para a continuidade da persecução penal. Incidência da Orientação nº 26 desta 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). 

 
472. Processo: 1.23.000.001647/2018-36 - Eletrônico  Voto: 860/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relato de que muitas pessoas estão recebendo indevidamente, em Ponta de 
Pedras/PA, o benefício do seguro defeso, sem de fato exercerem a atividade de pesca como 
subsistência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Com o escopo de 
identificar quem teria recebido o benefício de forma indevida e em que período, foi requisitado 
o complemento das informações ao ora manifestante, o qual informou que não deseja prestar 
novos esclarecimentos sobres os fatos noticiados, por receio de atentarem contra a sua vida. 
Trata-se, na hipótese, de vaga narrativa de fatos desacompanhada de indícios mínimos de 
autoria ou de materialidade de suposta prática delitiva que justifique a instauração de Inquérito 
Policial ou a propositura de Ação Penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
473. Processo: 1.23.000.002795/2018-78 - Eletrônico  Voto: 1035/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a destinação de bens apreendidos 

(dinheiro e celulares) pela Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Diligências. Informações de que o dinheiro apreendido (3.472,00 dólares) foi encaminhado ao 
Banco Central e os celulares foram restituídos a advogada do investigado. Inexistência de 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
474. Processo: 1.25.012.000514/2019-10 - Eletrônico  Voto: 732/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUAÍRA-PR  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Envio 

de e-mail falso em nome do Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Fraude eletrônica do tipo phishing scam, consistente na emissão de spam, que visa 
capturar dados pessoais da vítima. Impossibilidade de identificação do autor do delito, uma vez 
que geralmente esse tipo de e-mail é atrelado a uma conta de perfil falso. Ausência de autoria 
e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Precedente da 2ª CCR: 
1.30.002.000158/2019-93, 753ª Sessão de Revisão, de 21/10/2019, 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). 

 
475. Processo: 1.27.000.001656/2019-69 - Eletrônico  Voto: 717/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PIAUI  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, para apurar suposto crime de estelionato previdenciário. De acordo com a noticiante, 
L.A.P. é titular de benefício de aposentadoria por invalidez, obtido judicialmente, todavia, 
desempenha de forma informal atividades laborativas incompatíveis com a alegada condição 
de deficiência que lhe ensejou a aposentadoria (bico como motorista). Aduz, ainda, que o 
noticiado possui carteira nacional de habilitação de categoria AD, obtida após a sua 
aposentadoria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme a sentença 
proferida nos autos de processo judicial, o Poder Judiciário julgou procedente o pedido 
formulado por L.A.P., acolhendo o laudo médico-pericial elaborado pelo perito oficial, o qual 
concluiu pela incapacidade total e permanente da parte autora, sem possibilidade de 
recuperação ou reabilitação, por ser o mesmo portador das seguintes lesões e/ou doenças: CID 
G 44.8 Outras síndromes de cefaléia especificadas; CID G 47.0 Distúrbios do início e da 
manutenção do sono (insônia) e CID F 39 Transtorno do humor (afetivo) não especificado. 
Constatação de que o benefício previdenciário em questão foi obtido após regular processo 
judicial. Ademais, a própria natureza da situação ensejadora do benefício incapacitante é 
passível de posterior verificação, com o fim de avaliar se as circunstâncias que lhe justificaram 
outrora ainda permanecem. Envio de cópia integral dos autos ao INSS, pelo Procurador 
oficiante, para a adoção das providências cabíveis no âmbito de suas atribuições, dado que não 
há inequívoca evidência de que o ora noticiado tenha se utilizado ou se utilize de meios 
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fraudulentos para manter o citado benefício. Falta de justa causa para dar prosseguimento à 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
476. Processo: 1.28.000.002064/2019-27 - Eletrônico  Voto: 852/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada em cumprimento à decisão de retratação parcial proferida nos autos 

de um procedimento preparatório, com o objetivo específico de apurar a ocorrência de possíveis 
crimes de difamação e injúria, cometido por professor da UFRN em desfavor de agentes 
públicos membros do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que ainda que se possa configurar o 
cometimento dos crimes de injúria e difamação nas condutas do noticiado, somente seria 
possível dar prosseguimento à apuração dos fatos caso tivesse sido apresentada queixa ou a 
representação dos ofendidos, nos termos do caput e parágrafo único do art. 145 do Código 
Penal, além da Súmula 714 do Supremo Tribunal 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). 

 
477. Processo: 1.29.000.000398/2020-62 - Eletrônico  Voto: 1055/2020 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 da Procuradoria da República no Amazonas, que 

envia cópia de Inquérito Policial no qual foram constatados indícios da suposta prática do delito 
de estelionato majorado, consubstanciado no saque fraudulento de duas parcelas do seguro-
desemprego, no valor de R$ 1.304,63 cada, por pessoa que se fez passar por J.S.A., na data de 
14/10/2014, na Agência Rua da Praia da Caixa Econômica Federal (CEF), em Porto Alegre/RS. 
Consta no Inquérito Policial que J.S.A., por estar desempregada, foi até o SINE (Sistema 
Nacional de Emprego) de Araguaína/TO, no dia 08/07/2016, para dar entrada no seu seguro-
desemprego, quando ficou sabendo que alguém recebeu o benefício em seu nome no ano de 
2014 e que por isso foi impedida de receber na ocasião do requerimento. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a CEF em Porto Alegre/RS informou que as 
imagens das câmeras de segurança do dia 14/10/2014 não estão mais disponíveis. Nesse 
contexto, em que pese a materialidade restar comprovada, não há elementos que indiquem a 
autoria da prática do delito e sequer se vislumbram outras diligências possíveis a esse intento. 
Ausente justa causa para a persecução penal, ante a inexistência de um lastro probatório mínimo 
de autoria. 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). 

 
478. Processo: 1.29.000.000607/2020-78 - Eletrônico  Voto: 1190/2020 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 expediente encaminhado pela 25ª Vara do Trabalho de 

Porto Alegre, comunicando a possível ocorrência do crime de falso testemunho em uma ação 
trabalhista. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o 
juízo trabalhista considerou o depoimento testemunhal colhido insuficiente para elidir a 
idoneidade da prova documental e, ainda, aplicou multa à testemunha ora noticiada, no valor 
de R$ 1.000,00 (um mil reais), reversíveis à União, com base nos §§ 1º e 2º do art. 77 do CPC. 
Alegações da testemunha que não tiveram o condão de alterar os fatos. Depoimento prestado 
que foi desconsiderado pelo Juízo trabalhista. Sentença fundada em outros elementos de prova 
existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, no caso concreto. Não 
configuração de crime. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 
668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016, Relator José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; 
Processo nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator Juliano 
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª 
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime. 
Homologação do arquivamento. 
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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). 
 
479. Processo: 1.29.000.000688/2020-14 - Eletrônico  Voto: 1191/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada com o objetivo de apurar informações de que foi encontrado um 

equipamento de leitura de cartões magnéticos para fraude em um caixa eletrônico da Caixa 
Econômica Federal CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante laudo 
de perícia criminal federal (exame de local), a central de monitoramento da CEF detectou 
atitudes suspeitas de um indivíduo em frente aos caixas eletrônicos de determinada agência e 
solicitou que um vigilante fosse verificar. No local, o vigilante achou que poderia haver algo 
diferente nos terminais de autoatendimento, gerando o acionamento da Polícia Federal. 
Todavia, de acordo com o referido laudo, não foram localizados dispositivos adicionados 
externamente aos oito terminais de autoatendimento com o objetivo de fraude. Ainda, o laudo 
de perícia papiloscópica relatou não haver dano ou alteração nos caixas eletrônicos, sendo que 
ao iniciarem a perícia papiloscópica no local onde o suspeito ficou, a cortina de fumaça e o 
alarme foram acionados diversas vezes, impossibilitando o trabalho, não sendo possível 
suspender a emissão da fumaça para conclusão da perícia. Ausência de elementos mínimos 
capazes de comprovar a materialidade e autoria de possível delito. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
480. Processo: 1.29.000.004520/2019-36 - Eletrônico  Voto: 713/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). De 

acordo com o registro de ocorrência, um frentista recebeu, no mês de janeiro de 2018, em três 
oportunidades, nas dependências do posto de gasolina, três cédulas falsas de R$ 100,00. Ainda, 
o comunicante não soube informar o dia dos fatos, tampouco esclarecer se teriam sido 
guardadas as imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, trata-se de fato ocorrido no ano de 2018, não havendo 
qualquer indicativo de quem tenham sido os indivíduos que entregaram as cédulas falsas ao 
frentista do posto de gasolina. Investigação que não merece prosseguir em razão da 
impossibilidade de se identificar a sua autoria. 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). 

 
481. Processo: 1.29.009.000065/2020-53 - Eletrônico  Voto: 538/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos 

iludidos no importe de R$ 2.387,80. Noticiada que registra duas apreensões anteriores de 
mercadorias estrangeiras e uma outra que ocorreu após o fato aqui tratado. O valor da soma de 
todos os débitos consolidados é de R$ 13.061,73. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Diante da lei vigente, da doutrina e dos precedentes do STF e STJ aplicáveis ao caso, 
forçoso reconhecer o seguinte: a) Em se tratando do crime de descaminho, a lesão ao Fisco 
inferior ao limite fixado pela própria Receita Federal em R$ 20.000,00, conduz à atipicidade 
material da conduta (Portarias MF 75/2012 e 130/2012); b) A reincidência não impede, por si 
só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do 
caso concreto (HC 123533, Tribunal Pleno, STF); e c) A existência de reiterações, reincidências 
ou habitualidade delitiva no crime de descaminho, por si só, não produz interesse fiscal até que 
a soma dos débitos alcance o patamar mínimo fixado pela Receita Federal para o ajuizamento 
da execução (Lei nº 10.522/2002, art. 20, § 4º). Nesse contexto, considerando que a soma de 
todos os débitos consolidados não é superior a R$ 20.000,00 (não havendo interesse fiscal na 
execução do crédito) e em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção 
mínima do Estado em matéria penal, deve ser aplicado o princípio da insignificância para 
reconhecer a irrelevância material da conduta. Homologação do arquivamento. 
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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. 

 
482. Processo: 1.29.017.000053/2019-96 - Eletrônico  Voto: 857/2020 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 expediente da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, 

noticiando a possível ocorrência do crime tipificado no art. 168, §1º, I c/c art. 330, ambos do 
CP, verificado nos autos de determinada reclamação trabalhista. Noticiado que desobedeceu à 
ordem legal de colocar à disposição bens penhorados que estavam sob sua responsabilidade. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Posterior ofício, encaminhado pela da 5ª 
Vara do Trabalho de Canoas/RS, comunicando que o ora noticiado entregou os bens 
penhorados, não mais se configurando como depositário infiel. Ausência de dolo. Falta de justa 
causa para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
483. Processo: 1.30.001.004544/2019-64 - Eletrônico  Voto: 1194/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, para apurar possível prática do crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). 
Relata o noticiante que a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela aplicação e 
coordenação do exame nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), teria violado 
direitos autorais de terceiro ao, supostamente, plagiar uma questão do XXX Exame de Ordem. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As infrações penais elencadas no art. 184 
do CP só se processam mediante ação penal pública quando houver a clara intenção de obtenção 
de lucro, seja direto ou indireto. No caso em testilha, não se vislumbra de forma imediata a 
intenção de obtenção de lucro, seja pela OAB ou pela FGV, uma vez que a aplicação do Exame 
de Ordem, pela sua natureza, restringe-se a conferir aos bacharéis em Direito a capacidade 
postulatória necessária para o exercício da advocacia. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
484. Processo: 1.30.001.004637/2019-99 - Eletrônico  Voto: 858/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do recebimento dos autos de um processo judicial, que versa 

sobre exceção de pré-executividade, onde se reconheceu que o nome de determinada pessoa 
física foi indevidamente utilizado para fraudar a alteração contratual da empresa ora noticiada, 
o que poderia caracterizar a prática, em tese, de crime previsto no artigo 299 do CP (falsidade 
ideológica). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). As alterações contratuais da 
empresa em questão se iniciaram em 18/12/1987 e a última alteração data de fevereiro de 2008. 
A pena máxima para o crime previsto no art. 299 do CP, sendo o documento particular, como 
é o caso das alterações contratuais da sociedade em comento, é de três anos de reclusão. A 
prescrição pela pena em abstrato, regulada pela pena máxima cominada, de acordo com o artigo 
109, IV, do CP, opera-se em oito anos. Portanto, tendo em vista que a conduta capaz de 
caracterizar o crime de falsidade ideológica ocorreu em tese até fevereiro de 2008, tem-se que, 
passados mais de onze anos da consumação do suposto delito, o jus puniendi estatal resta 
fulminado pela 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). 

 
485. Processo: 1.30.002.000155/2019-50 - Eletrônico  Voto: 715/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPOS-RJ  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 180 
 

 
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. 

 

 
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330), 

ante o descumprimento de ordem emanada do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campos dos 
Goytacazes/RJ. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Posterior despacho 
proferido pelo Juízo Laboral manifestando seu entendimento pela perda do objeto da apuração 
do crime de desobediência em questão, em decorrência dos esclarecimentos posteriormente 
colacionados aos autos judiciais pelo ora noticiado. Falta de justa causa para dar 
prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
486. Processo: 1.33.000.002260/2018-51 - Eletrônico  Voto: 861/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para oportunizar o oferecimento de Acordo 

de Não Persecução Penal a C.N.M., em razão da prática do delito previsto no art. 20, §2º, da 
Lei nº 7.716/89. Na ocasião da reunião, ficou estabelecida a obrigação de pagamento de 
prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00, a ser paga em quatro vezes, além da obrigação 
de pedir desculpas por meio do Facebook, veículo em que foram proferidas as ofensas. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O acordo foi homologado judicialmente em 
28/06/2019. Em 03/12/2019, C.N.M. comprovou o pagamento da prestação pecuniária. Por sua 
vez, o pedido de desculpas foi postado em 02/08/2019. Adimplemento do Acordo de Não 
Persecução Penal. Ausência de novas providências a serem tomadas. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
487. Processo: 1.33.003.000154/2019-93 - Eletrônico  Voto: 1193/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para oportunizar o oferecimento de Acordo 

de Não Persecução Penal a F.T., em razão da prática do delito previsto no art. 289, CP. Na 
ocasião da reunião, ficou estabelecida a obrigação de pagamento de prestação pecuniária no 
valor de R$ 1.200,00, a ser pago em cinco parcelas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). O acordo foi homologado judicialmente em 18/07/2019. Em ofício encaminhado 
pela Caixa Econômica Federal consta que todos os valores foram efetivamente depositados na 
conta do juízo. Adimplemento do Acordo de Não Persecução Penal. Ausência de novas 
providências a serem tomadas. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
488. Processo: 1.34.001.001349/2019-33 Voto: 731/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Relato de que vídeos com informações supostamente falsas teriam 
sido postados em redes sociais com o objetivo de incriminar responsáveis por certos 
movimentos sociais e partidos políticos. Os vídeos em questão exibem suposta ocupação 
irregular de propriedade situada em bairro nobre de São Paulo. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que os vídeos apresentam cenas com cunho jornalístico e 
não se mostram suficientes 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. Não verificação da prática de crime, no caso concreto. Falta 
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
489. Processo: 1.34.012.000122/2020-85 - Eletrônico  Voto: 1056/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais apresentada pela 

Receita Federal do Brasil, para apurar a possível ocorrência do delito previsto no art. 334 do 
CP, com redação anterior à Lei nº 13.008/2014. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 
62, IV). Apreensão de 2 (dois) maços de cigarros de origem estrangeira e comercialização 
proibida no país que se deu em 27/10/2011, tendo iniciado nessa data o transcurso do prazo 
prescricional para o exercício da pretensão punitiva pelo Estado-acusador. Considerando a 
redação anterior à Lei 13.008/2014, o delito de contrabando (CP, art. 334) possuía pena máxima 
em abstrato de 4 (quatro) anos, acarretando um prazo prescricional de 8 (oito) anos (conforme 
o CP, art. 109, IV), com termo final em 26/10/2019. Jus puniendi estatal que resta fulminado 
pela 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). 

 
490. Processo: 1.34.012.000251/2020-73 - Eletrônico  Voto: 1060/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais apresentada pela 

Receita Federal do Brasil, para apurar a possível ocorrência do delito previsto no art. 334 do 
CP, com redação anterior à Lei nº 13.008/2014. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 
62, IV). Apreensão de 51 (cinquenta e um) maços de cigarros de origem estrangeira e 
comercialização proibida no país que se deu em 26/11/2011, tendo iniciado nessa data o 
transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva pelo Estado-acusador. 
Considerando a redação anterior à Lei 13.008/2014, o delito de contrabando (CP, art. 334) 
possuía pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos, acarretando um prazo prescricional de 8 
(oito) anos (conforme o CP, art. 109, IV), com termo final em 25/11/2019. Jus puniendi estatal 
que resta fulminado pela 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). 

 
491. Processo: 1.34.041.000076/2019-33 - Eletrônico  Voto: 855/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANDRADINA-SP  

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. Relato da tentativa indevida de redução da carga tributária de determinada empresa, 
com a consequente restituição indevida dos valores pagos a título de impostos e contribuições, 
por meio da prestação de declaração falsa à autoridade fazendária. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Caso em que a autoridade fazendária deferiu solicitação, 
posteriormente apresentada, de Suspensão e Desconsideração do Pedido Eletrônico de 
Restituição formulado pela empresa noticiada. Inocorrência, de fato, de indevida redução da 
carga tributária da empresa, com consequente restituição indevida dos valores pagos a título de 
impostos e contribuições. Logo, não há que se falar em constituição definitiva do crédito 
tributário, sem o que não se tipifica crime material contra a ordem tributária. 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). 

 
492. Processo: 1.34.043.000069/2020-55 - Eletrônico  Voto: 851/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação encaminhada pelo juízo do 2ª Vara do 

Trabalho de Osasco/SP, para apurar a eventual prática de crime contra a ordem tributária. 
Segundo se observa da sentença, o ora noticiado, em depoimento pessoal, teria afirmado que 
não informava a fonte de receita em sua declaração de imposto de renda, o que, aliada à 
identificação de movimentação bancária que superava o limite de isenção do imposto, 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 182 
 

 
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. 

 

caracterizaria eventual crime contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, IV). Caso em que não há crédito tributário definitivamente constituído, já que a eventual 
redução indevida de tributos somente ficou caracterizada após a prolação da sentença pelo juízo 
do trabalho, o que evidencia a ausência de justa causa para a instauração de eventual 
investigação. Informações de que o próprio juízo trabalhista já determinou a expedição de 
ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo certo que, em caso de constituição 
definitiva de eventual crédito tributário, tal fato será comunicado ao Ministério Público Federal 
por meio de Representação Fiscal para Fins Penais. 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). 

 
493. Processo: 1.35.000.000161/2020-84 - Eletrônico  Voto: 1061/2020 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de apropriação de coisa achada, previsto no 

art. 169, II, do CP. Motorista de aplicativo de transporte que teria se apropriado de um notebook de 
propriedade da Caixa Econômica Federal que foi esquecido dentro de seu carro. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Posteriores informações de que, logo no dia seguinte ao 
ocorrido, o ora noticiado procedeu à restituição do bem ao seu legítimo possuidor. Crime não 
caracterizado. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
494. Processo: 1.32.000.001032/2019-81 - Eletrônico  Voto: 529/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Corregedoria Regional de Polícia Federal 

em Roraima (COR/SR/PF/RR), que encaminha, para fins de controle externo, notícia-crime 
com despacho desfavorável à instauração de inquérito policial. Indícios da ocorrência do crime 
previsto no art. 241-A ou 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (Lei nº 
8.069/1990), além do previsto no art. 241-D do mesmo diploma legal ou 149-B do Código 
Penal. Promoção de arquivamento sob os argumentos de que: i) faltam elementos de 
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal e ii) o caso já foi remetido à Polícia Civil do Estado de Roraima. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Quanto aos delitos previstos nos arts. 241-D do ECA e 149-A do CP, 
inexistem nos autos elementos indicativos de um suposto caráter transnacional. Em relação aos 
crimes de pornografia infantil praticados por meio da rede mundial de computadores, não se 
verifica nenhum indício de que a mídia compartilhada tenha ultrapassado as fronteiras 
nacionais, uma vez que fora perpetrado em grupo fechado de WhatsApp com nome de Máfia 
São Paulo, o qual sugere que fora constituído por pessoas residentes no Brasil. Crime que teria 
sido praticado em local de acesso restrito aos participantes da conversa. Não se constata o 
caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil (RE 
628624/MG, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 29/10/2015). Ausência de indícios de 
divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades de relacionamento 
que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa esteja conectada à 
internet e pertença à rede social. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 
1.28.000.000450/2018-01, Voto nº 5117/2018, Sessão 721ª, de 13/08/2018. Ausência de 
transnacionalidade na conduta. Inexistência, de fato, de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do 
arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relator: Dr. Claudio Dutra Fontella 
Nos processos de relatoria do Dr. Claudio Dutra Fontella participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 1º Ofício; e a Dr.ª 
Mônica Nicida Garcia, titular do 2º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
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495. Processo: JF/JUI-0000311-
08.2019.4.01.3606-INQ 

Voto: 787/2020 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE JUÍNA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES 

ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO 
FUNDIÁRIO PNCF. EVENTUAIS CRIMES PRATICADOS APÓS A 
IMPLEMENTAÇÃO DA REFERIDA POLÍTICA PÚBLICA E QUE TEVE COMO 
POSSÍVEIS VÍTIMAS OUTROS PARTICULARES. HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO À ESFERA ESTADUAL. CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO DE 
ATRIBUIÇÕES ENTRE MPE E MPF. REMESSA DOS AUTOS AO EXMO. 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de 
manifestação particular noticiando suposto comércio irregular de imóveis destinados a 
famílias que integram associações de produtores rurais. Relato de que presidentes das 
referidas associações e o presidente de um sindicato estariam adquirindo, em nome de 
terceiros, vários imóveis rurais financiados pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário 
PNCF, com a finalidade de revender irregularmente para outros moradores. 2. A 
Promotoria de Justiça de Juara/MT requereu a remessa dos autos à Justiça Federal, por 
considerar haver interesse da União no feito, uma vez que o PNCF é subsidiado pelo 
Governo Federal, pedido que foi acolhido pela Justiça Estadual. 3. O Procurador da 
República oficiante manifestou-se pelo reconhecimento da incompetência da Justiça 
Federal, ressaltando que, no presente caso, eventual crime de estelionato foi praticado 
em momento posterior à completa implementação da política pública e teve como 
possíveis vítimas outros particulares. 4. O Juiz Federal, no entanto, discordou do 
posicionamento ministerial, por considerar que o projeto é subsidiado com recursos 
federais, o que demonstra o interesse da União na regular aplicação das verbas. 5. 
Conforme bem pontuou o membro do MPF oficiante, de acordo com as informações 
contidas nos autos, as supostas irregularidades apontadas pelo noticiante ocorreram em 
momento posterior à implementação da política pública instituída pelo PNCF e foram 
praticadas em detrimento de particulares. Dessa forma, eventuais crimes cometidos entre 
os posseiros (como o de estelionato, de apropriação, etc) tem como vítimas os próprios 
particulares e o Estado de Mato Grosso, uma vez que a gleba é estadual. 6. Carência de 
elementos de informação capazes de legitimar, por ora, a atribuição do Ministério 
Público Federal para persecução penal. Homologação, por este órgão colegiado, do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Configurado o conflito de 
atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser 
dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da 
Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO 
nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-
Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem 
cabe dirimir o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
496. Processo: DPF/JZO/BA-00029/2016-INQ Voto: 736/2020 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA FEDERAL 
DE PAULO AFONSO/BA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, c/c art. 

14, II). Em 22/2/11, determinada pessoa, mediante a utilização de documento falso, requereu 
benefício de auxílio-doença junto ao INSS. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito sob o fundamento de que, em caso de condenação, o crime estaria 
atingido pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, III, do CP. 
Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Paulo Afonso/BA. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Na hipótese, a tentativa de obtenção 
do benefício de auxílio-doença circunscreveu-se ao âmbito da Autarquia Federal, a qual 
indeferiu o pedido administrativo. Inexistência de prejuízo à entidade pública apontada. 
Ademais, o documento falso apresentado não teve potencialidade lesiva. Insistência no 
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). 

 
497. Processo: JF/CF/BA-0004225-

56.2018.4.01.3302-INQ 
Voto: 823/2020 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA FEDERAL DE 
CAMPO FORMOSO/BA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de 

telecomunicações ou espectro de radiofrequência (Lei n. 9.472/1997, art. 183). 
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Funcionamento clandestino, sem outorga, de determinada estação de rádio, operando na 
frequência de 99,7 MHz. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento pela incidência 
do princípio da insignificância à hipótese. Indicou que a Anatel informou não haver 
interferência prejudicial, que o alcance da rádio variava entre 1.532 e 2.593 km e que 
possuía potência nominal igual a 1W. Destacou, ainda, que o responsável, em depoimento, 
disse que a rádio tinha finalidade educativa, que o transmissor era de pequeno porte, com 
potência de 1W, e que a rádio funcionou por apenas três meses. Discordância do Juízo da 
Vara Federal Única da Subseção Judiciária de Campo Formoso/BA. Remessa dos autos 
nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Estação com potência de 
transmissão inferior a 25 Watts (no caso, 1 Watt). Baixa potência do equipamento (Lei nº 
9.612/98, art. 1º, § 1º). Hipótese em que o bem jurídico tutelado pela norma a segurança 
dos meios de telecomunicações não sofreu qualquer espécie de lesão ou ameaça de lesão 
que mereça a interferência do Direito Penal. Excepcional aplicação do princípio da 
insignificância. Precedentes: HC nº 115.729/BA, STF. 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe 14/2/2013; STJ, RHC 55.743/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, 
DJe 28/4/2015; IPL nº 00034/2018 (DPF/CRU/PE), 2ª CCR, 736ª Sessão Ordinária, de 
11/3/2019. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Insistência no 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
498. Processo: JF-GO-INQ-0034953-

68.2018.4.01.3500 
Voto: 1146/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

DO ESTADO DE GOIÁS  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI 

N° 9.613/98, ART. 1°). SUPOSTA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE ALTO VALOR 
COM PAGAMENTO EM ESPÉCIE E UTILIZAÇÃO DE LARANJAS. REVISÃO 
DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). REALIZAÇÃO DE DIVERSAS 
DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA REFERIDA COMPRA E VENDA DO 
IMÓVEL, BEM COMO DE EVENTUAL CRIME DE LAVAGEM DE ATIVOS. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a 
possível prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/98, art. 1°). Relatório 
de Inteligência Financeira RIF confeccionado pelo COAF indicando movimentação 
financeira atípica na suposta aquisição de um imóvel no valor de R$ 8.500.000,00, por 
parte de C.A.A.R. e outros dois indivíduos suspeitos de serem laranjas (R.F.R. e 
J.M.R), mediante pagamento à vista e em espécie a determinada construtora, em 
13/09/2013. 2. O Procurador da República oficiante, após a realização de diversas 
diligências, promoveu o arquivamento por considerar que não há elementos mínimos 
de materialidade e de autoria delitiva, inexistindo justa causa para a continuidade da 
persecução penal. 3. Discordância do Juízo Federal, por considerar ser necessária a 
realização de novas diligências investigatórias para melhor apurar o possível crime de 
lavagem de dinheiro. 4. Verifica-se que, no curso das investigações, foram expedidos 
ofícios às Serventias de Registros de Imóveis, Registro de Pessoas Jurídicas, Registro 
de Títulos e Documentos e Tabelionatos de Notas dos Municípios de São Gonçalo do 
Amarante/CE, Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO, sendo que todos os cartórios 
encaminharam informações de nada consta sobre imóveis, empresas e negócios 
envolvendo as pessoas físicas investigadas e a construtora. 5. Ouvidos, os 
representantes legais, os sócios e o contador da construtora afirmaram que a referida 
pessoa jurídica não efetuou a comunicação de operação financeira suspeita que 
originou o presente apuratório, bem como negaram a ocorrência da transação 
imobiliária sob investigação. 6. Expedida carta precatória à SR/PF/CE para oitiva e 
levantamento de informações quanto aos laranjas, constatou-se que J.M.R. é pai de 
R.F.R., sendo que o único imóvel que possui é a sua residência, bem como é 
proprietário de uma carreta ano 1992, veículo com o qual exerce sua profissão. Já 
R.F.R. é estudante e trabalha como estagiário, não possuindo bens móveis ou imóveis. 
7. Com o intuito de aprofundar as investigações, foi deferida judicialmente a quebra 
do sigilo bancário dos investigados R.F.R. e J.M.R., bem como das pessoas jurídicas 
relacionadas à construtora, no período de agosto a outubro de 2013. 8. Posteriormente, 
os autos foram encaminhados à Assessoria de Pesquisa e Análise da PR/GO para que 
analisasse as informações bancárias encaminhadas pelas instituições financeiras por 
meio do sistema SIMBA, com o escopo de apurar se as movimentações financeiras dos 
investigados e da construtora indicam a ocorrência das operações e transações 
imobiliárias atípicas. Ressalte-se que a equipe da assessoria de pesquisa consignou que, 
tendo em vista o relato ser de operações financeiras em dinheiro vivo, em espécie, o 
objetivo da análise foi identificar, nos extratos bancários, se ocorreram transações entre 
o investigado C.A.A.R., utilizando-se dos indivíduos suspeitos de serem seus laranjas, 
e as empresas ligadas à construtora, localizando os destinos dos recursos pagos à vista 
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e em espécie pela suposta aquisição do imóvel. Entretanto, o Relatório ASSPAD/GO 
aponta que a apreciação da movimentação bancária, no período de agosto a outubro de 
2013, não demonstra a ocorrência de operações financeiras suspeitas, restando não 
confirmada a movimentação atípica retratada no RIF, por meio de contas bancárias. 9. 
Em que pese a realização das diligências cabíveis, os elementos de prova colhidos no 
curso das investigações não foram capazes de confirmar as informações constantes do 
RIF que deu origem à instauração do presente inquérito. 10. Insistência no 
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). 

 
499. Processo: JF/PR/CAS-5010249-

43.2019.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 605/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias 

de procedência estrangeira sem a necessária documentação comprobatória de sua regular 
importação. Tributos iludidos calculados em R$ 5.736,61. O Procurador oficiante 
promoveu o arquivamento pela incidência do princípio da insignificância à hipótese, 
mesmo existindo reiteração delitiva. Discordância do Juízo da 4ª Vara Federal de 
Cascavel/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 
75/93. Na hipótese, assiste razão ao Juízo Federal. Não obstante o valor do tributo iludido 
fique aquém daquele tido como atual parâmetro para aferição da insignificância da ação 
delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da 
tese da bagatela. Investigada que apresenta outro(s) registro(s) de auto(s) de infração com 
apreensão de mercadorias, nos últimos cinco anos anteriores à presente autuação. Hipótese 
de habitual prática 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 nas investigações e exame e, se for o caso, de eventual cabimento do acordo de 
não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
500. Processo: PR/SP-3000.2019.000492-1-

INQ 
Voto: 831/2020 Origem: GABPR39-SLMO - 

SILVIO LUIS MARTINS DE 
OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 22, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. OPERAÇÕES FINANCEIRAS SUSPEITAS 
PRATICADAS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE ESTADOS 
DIFERENTES. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 
PROCURADORES DA REPÚBLICA DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MINAS 
GERAIS. CONEXÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. JUÍZO PREVENTO. ATRIBUIÇÃO 
DO PROCURADOR SUSCITANTE. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 
possível crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. Realização, em 
sua maioria, de operações financeiras suspeitas em agências bancárias situadas no Estado 
de Minas Gerais. 2. Segundo os autos, o fato teria, em tese, relação com outro Relatório 
de Inteligência Financeira, o qual deu início à Operação Estrada Real, contudo, com ela 
não se confundia. 3. O Procurador suscitado, PR/MG, destacou que, a despeito de grande 
parte das operações financeiras suspeitas terem sido praticadas em agências bancárias 
situadas em Minas Gerais, o fato noticiado nos autos possui conexão fático-probatória 
com a ação penal em trâmite na 2ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo (Operação 
Estrada Real). Ainda, esclareceu que o maior número de envolvidos possuem endereços 
cadastrados no Estado de São Paulo. Ademais, ao analisar o arcabouço fático envolvendo 
cinco pessoas jurídicas que possuíam conta bancária em Minas Gerais, verificou que 
apenas duas delas não teriam sido denunciadas na ação penal mencionada. Nesse 
contexto, considerando a conexão fático-probatória existente, declinou da atribuição para 
a persecução penal à Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 4. O Procurador 
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suscitante, PR/SP, pontuou sobre a existência de conexão fático-probatória, contudo, 
esclareceu que o presente caso estava na fase de inquérito e a ação penal referente à 
Operação Estrada Real encontrava-se na fase de instrução. Acrescentou que o art. 80 do 
CPP faculta a separação dos processos visando evitar tumulto processual. Assim, 
considerando as fases distintas dos procedimentos, disse não ser adequada a reunião dos 
feitos. Concluiu, desse modo, que a persecução penal do crime de evasão de divisas, 
objeto dos autos, devia ficar sob a atribuição da Procuradoria da República do Estado de 
Minas Gerais, motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo de atribuições. 5. 
Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6. Aplicável ao caso a regra 
de competência prevista no art. 78, II, c, do Código de Processo Penal: na determinação 
da competência por conexão, será observada, no concurso de jurisdições da mesma 
categoria, a fixação da competência pela prevenção. 7. Assim, considerando a conexão 
fático-probatória e o fato do Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo já ter 
conhecimento do caso e ter tomado providências processuais na respectiva ação penal 
(Operação Estrada Real), adequado, por ora, que os autos permaneçam com o Procurador 
Suscitante para a continuidade da respectiva persecução penal. 8. Conhecimento do 
conflito e, no mérito, pela fixação da atribuição da PR/SP, ora suscitante.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
501. Processo: SPF/BA-00497/2018-INQ Voto: 757/2020 Origem: GABPR009-NSDK - 

NARA SOARES DANTAS 
KRUSCHEWSKY  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA OFERTA IRREGULAR DE CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N° 33). 
FATO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR 
SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI 
Nº 9.394/96, ART. 16, II. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. 
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 171 
do CP e no art. 7°, VII, da Lei n° 8.137/90, em razão da oferta irregular de cursos de pós-
graduação e emissão de diplomas por instituição de ensino sem a autorização do 
Ministério da Educação (MEC). 2. A Procuradora 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. 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, 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. 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. 5. O suposto crime de falsificação 
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. 6. 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. 7. Precedentes do STF (HC nº 93.938/SP, 1ª 
Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011) e da 2ª CCR (DPF/CE/SB-00060/2015, 
759ª Sessão de Revisão, de 27/01/2020, unânime; SR/DPF/MG-00294/2016-INQ, 746ª 
Sessão de Revisão, de 08/07/2019, unânime). 8. Não homologação do declínio de 
atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-
se à Procuradora da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos 
do Enunciado n° 03 do CIMPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
502. Processo: 1.29.011.000003/2020-01 - Eletrônico  Voto: 599/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias de 

procedência estrangeira sem a necessária documentação comprobatória de sua regular 
importação. Tributos iludidos calculados em R$ 1.604,20. Promoção de arquivamento com 
base na aplicação do princípio da insignificância. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não 
obstante o valor do tributo iludido fique aquém daquele tido como atual parâmetro para aferição 
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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 outro registro de auto de 
infração com apreensão de mercadorias, nos últimos cinco anos anteriores à presente autuação. 
Hipótese de habitual prática 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 nas 
investigações e exame e, se for o caso, de eventual cabimento do 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, 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 a Dra. Mônica Nicida Garcia. 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
503. Processo: 1.21.000.000036/2020-60 - Eletrônico  Voto: 767/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II). Em 18/10/19, em 

Campo Grande/MS, determinado sujeito, frequentador da residência da vítima, sacou, com a 
utilização de cartão emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e senha pertencentes a ela, 
ora vítima, em um Caixa Eletrônico 24 Horas, a quantia de R$ 1.500,00 de sua conta bancária. 
Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). Segundo os autos, não houve subtração 
de bem pertencente à CEF. A matéria em exame restringe-se à esfera particular. Ausência de 
lesão direta em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Não há elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
504. Processo: 1.25.000.004761/2019-24 - Eletrônico  Voto: 1109/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, para apurar suposto esquema de pirâmide financeira. Possível crime contra a 
economia popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 2ª CCR). Fraude alusiva ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus 
associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento 
depende do ingresso de novos investidores. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de 
indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 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). 

 
505. Processo: 1.26.005.000306/2019-72 - Eletrônico  Voto: 813/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GARANHUNS/ARCOV.  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Ausência de cumprimento 

(entrega de mercadorias), após a realização de contrato envolvendo uma cooperativa e uma 
empresa em favor de determinada associação, com recursos provenientes do PRONAF e 
intermediado pelo BNDES. Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). Na hipótese, 
há informação de que as mercadorias não foram entregues em razão de dificuldades comerciais 
e financeiras enfrentadas pela empresa e de que o prejuízo foi integralmente bancado pela 
cooperativa. O tipo penal exige que o financiamento seja aplicado em finalidade diversa 
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daquela prevista no contrato. Verifica-se, nesses termos, que não restou configurado o crime 
previsto na Lei º 7.492/86, pois a empresa não aplicou o financiamento em fim diverso. Ao que 
tudo indica, houve descumprimento contratual, passível de ser repelido na esfera cível, sem 
intromissão do direito penal, dado sua fragmentariedade. Contudo, subsidiariamente, possível 
que a empresa tenha obtido vantagem indevida em prejuízo da cooperativa, utilizando-se de 
artifício, ardil ou outro meio fraudulento, a ser apurado na esfera estadual. Inexistência de 
prejuízo a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação 
do declínio ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
506. Processo: 1.30.001.000679/2020-94 - Eletrônico  Voto: 1196/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão narrando 

que um participante de programa de reality show teria praticado suposto crime de homofobia, 
ao ofender outro integrante chamando-o de bicha. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 
2ª CCR/MPF). Fato praticado entre particulares. Não verificação de prejuízo a bens, serviços 
ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
507. Processo: 1.34.021.000006/2020-57 - Eletrônico  Voto: 993/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JUNDIAI-SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Comunicação de que uma moça teria sido vítima de violência física, ameaças de morte, 
perseguição e estupro. Relato de que enfrenta várias dificuldades em obter auxílio das 
autoridades locais, devido à influência do irmão do marido. Narrativa, ainda, da suposta 
existência de locais destinados à exploração sexual, que seriam de propriedade do irmão do 
agressor. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos relatados 
praticados entre particulares. Não verificação, por ora, de indícios de transnacionalidade da 
conduta. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  

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). 

 
508. Processo: 1.36.000.000672/2019-25 - Eletrônico  Voto: 691/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Comunicação da prática de crimes no contexto de possível invasão e/ou parcelamento e venda 
ilegal de terra pública. Com relação aos possíveis crimes referentes à invasão e ao parcelamento 
irregular de terras públicas (Lei n° 4.947/66, art. 20 e Lei n° 6.766/79, art. 50), o Procurador 
oficiante determinou o prosseguimento das investigações iniciais no âmbito do MPF, oficiando 
o INCRA para verificação se as terras do loteamento são da União. Quanto aos possíveis crimes 
de estelionato (CP, art. 171) e de ameaça (CP, art. 147), praticados contra particulares, 
promoveu o declínio parcial de atribuições. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 da 2ª CCR). Eventuais crimes de estelionato e de ameaça envolvendo particulares. 
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.  

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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509. Processo: 1.36.000.001295/2018-61 - Eletrônico  Voto: 814/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Determinado indivíduo 

doou terreno a município do Estado de Tocantins, para a construção de loteamento, 
supostamente com o fim de fraudar execução fiscal em trâmite contra ele na Justiça Federal do 
Estado de São Paulo. Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). Na hipótese, a 
escritura pública de doação foi firmada em 3/2/10 e não houve o devido registro/averbação na 
matrícula do imóvel, sendo que a execução fiscal foi proposta em 2015. A escritura pública, 
legalmente, não é instrumento hábil a transmitir a propriedade, nos termos do art. 1.245 do 
Código Civil, todavia, não é possível afirmar que o doador, em 2010, teve a intenção inequívoca 
de fraudar execução fiscal ajuizada cinco anos depois. A má-fé do doador, portanto, não restou 
comprovada nos autos. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF 
para a persecução penal. Contudo, em razão das demais questões que envolvem o feito, com 
repercussões, se o caso, na esfera coletiva/individual homogênea, de âmbito municipal, 
adequada a remessa do feito à promotoria estadual para conhecimento e adoção, se necessário, 
das providências cabíveis. 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). 

 
Homologação de Arquivamento 
510. Processo: DPF/AM-00404/2017-INQ Voto: 734/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Prováveis crimes de ameaça ou coação no curso do processo (CP, art. 

147 ou art. 344). Em 13/2/17, determinado sujeito foi à Agência do INSS, com uma faca 
na cintura e, supostamente, teria ameaçado a médica perita que o atendeu. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na delegacia, a médica perita disse que o 
investigado compareceu ao local para fazer perícia com o objetivo de prorrogar o auxílio-
doença, mas sem levar o documento de identidade, e que lhe informou que deveria voltar 
depois, portando o documento. Acrescentou que o investigado ficou inquieto, que lhe 
afirmou estar sendo perseguido por um vizinho e que quando ele estava saindo da sala 
levantou a camisa e mostrou um objeto que parecia ser uma faca, dizendo que estava mal 
e que só saia de casa com o objeto. Esclareceu que ficou constrangida com a situação, que 
preferiu fazer logo o atendimento, prorrogando o benefício, que o motivo do auxílio-
doença era problema psiquiátrico, que não sabia se era faca de verdade ou de brinquedo, 
que não tinha mais ninguém na sala e que não foi ameaçada diretamente pelo segurado. 
Verifica-se, nesse contexto, que não houve conduta concreta de ameaça por parte do 
investigado contra a médica, a despeito de ter sido uma situação constrangedora. Registre-
se, no caso, que a conduta do investigado foi de exibir a faca à médica, com indicação do 
motivo de estar com ela. A exibição objeto, portanto, não causou mal injusto e grave capaz 
de impedir o atendimento e a prorrogação do benefício. Ademais, a dita perseguição era 
do vizinho e não da médica. Ainda, importante considerar que o investigado apresentava 
problemas psiquiátricos naquela ocasião. Também, inexiste informação de que ele usou 
de violência ou grave ameaça para favorecer interesse próprio contra a médica que 
funcionava no procedimento administrativo previdenciário. A ausência, portanto, de 
materialidade delitiva e/ou dolo na conduta impede a continuidade 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). 

 
511. Processo: DPF/AM-00722/2016-INQ Voto: 894/2020 Origem: GABPR3-RSR - 

RAFAEL DA SILVA 
ROCHA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de uso de documento público falso (CP, art. 

304). Utilização de Carteira de Inscrição e Registro CIR falsa perante a Capitania Fluvial 
da Amazônia Ocidental, em 17/06/2015, durante inspeção naval de rotina. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificação de que a conduta atribuída ao 
investigado é atípica, pois cuida-se de falsificação grosseira perceptível de plano, 
notadamente diante dos evidentes erros de ortografia constatados no documento 
apreendido. O laudo pericial foi claro ao consignar que há erros ortográficos grosseiros e 
inúmeras irregularidades na estrutura do objeto periciado. Em casos de flagrantes erros de 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 190 
 

 
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. 

 

ortografia, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência de crime impossível (CP, 
art. 17), porque a falsificação é grosseira, sem potencial lesivo para lesar o bem jurídico 
tutelado pela norma (HC 201101099468, Jorge Mussi, STJ - Quinta Turma, DJe de 
13/10/2011). Precedente da 2ª CCR: IPL DPF/AM 00733/2016, Sessão n° 755, de 
25/11/2019, 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). 

 
512. Processo: DPF/JZO/BA-0100/2018-INQ Voto: 1017/2020 Origem: GABPRM3-TASN 

- TICIANA ANDREA 
SALES NOGUEIRA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 40, §§ 1° e 2° c/c art. 43, da Lei 

n° 6.538/78. Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em unidade de 
distribuição dos Correios em razão da ocorrência de destruição de objetos postais com 
identificação de forma irregular. O referido procedimento apuratório apontou a 
responsabilidade pelos fatos a seis agentes, tendo sido aplicada a pena de demissão por justa 
causa a dois deles. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos 
anteriormente a 08/2014. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). 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). 

 
513. Processo: DPF/MOC-00204/2018-INQ Voto: 1164/2020 Origem: GABPRM1-EHAG 

- EDUARDO HENRIQUE 
DE ALMEIDA AGUIAR  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de desenvolvimento de atividade clandestina 

de telecomunicações (Lei n° 9.472/97, arts. 183 e 184). Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Constatação do falecimento do possível responsável pela rádio, 
comprovado pela juntada da certidão de óbito original aos autos. Extinção da punibilidade 
(CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
514. Processo: DPF/RN-2017.0002179-IP - 

Eletrônico  
Voto: 740/2020 Origem: GABPR13-FVS - 

FELIPE VALENTE SIMAN  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Falta de depósito 

de R$ 130.388,83 decorrente de acerto financeiro de prestação de contas, em fevereiro de 
2017, por parte de determinada unidade lotérica, com sede em município do Rio Grande 
do Norte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências. 
Duas envolvidas disseram, na delegacia, que, a despeito de constarem no quadro 
societário da empresa, a administração, de fato, ficava a cargo de terceira pessoa. Por sua 
vez, a terceira pessoa esclareceu que o local foi alvo de arrombamento e quatro roubos, 
que até hoje a seguradora não efetuou qualquer ressarcimento, que já recorreu a 
empréstimos junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e familiares em outras 
oportunidades, que, desta vez, não teve como levantar dinheiro para cobrir o último furto, 
pois seus bens estão penhorados, que não se apropriou indevidamente de recursos da CEF 
e que impetrou ação cível contra a seguradora visando ser ressarcido. Verifica-se, nesses 
termos, que a terceira pessoa não se apropriou de coisa alheia móvel de que tinha a posse. 
O acerto financeiro de prestação de contas não ocorreu por circunstância alheia a vontade 
da terceira pessoa. Prejudicada, portanto, a configuração do delito em tela, pois a conduta 
praticada não se subsume ao tipo legal. Ausência de justa causa à persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
515. Processo: DPF/RO-0227/2019-INQ Voto: 815/2020 Origem: GABPRM2-BRC - 

BRUNO RODRIGUES 
CHAVES  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes previstos no art. 10 da Lei nº 7.347/85 e/ou art. 330 

do CP. Recusa/Desobediência, por parte de determinado representante de empresa, em 
apresentar documentos essenciais à propositura de ação civil pública, após requisição do 
Ministério Público do Trabalho - MPT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Na delegacia, o representante informou que não recebeu a notificação, pois o servidor 
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do órgão chegou exaltado e não se identificou funcionalmente. Posteriormente, disse que 
recebeu um e-mail do MPT, que tem interesse em entregar os documentos solicitados e 
que não teve a intenção de praticar crime(s). Verifica-se, nesse contexto, que não houve 
dolo na conduta do representante da empresa, ou seja, intenção inequívoca de recusar, 
retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, bem 
como de desobedecer ordem legal de funcionário público. Eventual culpa por parte do 
representante da empresa não é passível de punição, nos termos dos dispositivos 
mencionados. A ausência de dolo na conduta impede a continuidade 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). 

 
516. Processo: DPF/RO-0403/2018-INQ Voto: 927/2020 Origem: GABPR5-LGM - 

LUIZ GUSTAVO 
MANTOVANI  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). 

Informações sobre o possível recebimento indevido de seguro-desemprego pelo 
investigado, no período de 04/2018 a 07/2018. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). As diligências realizadas e as declarações colhidas ao longo das investigações 
indicam que o autuado não era funcionário da empresa fiscalizada, sendo que no dia da 
fiscalização teria comparecido ao local apenas para auxiliar/orientar os novos 
funcionários da empresa de seu genitor, de forma autônoma. Inexistência de elementos 
probatórios (documentais ou testemunhais) que apontem para a existência de indícios de 
prática criminosa no recebimento do benefício de seguro-desemprego, no caso concreto. 
Ausência de justa causa para 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). 

 
517. Processo: DPF/SINOP-00112/2019-INQ Voto: 1135/2020 Origem: GABPRM1-FG - 

FELIPE GIARDINI  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de expediente da ANATEL comunicando que o 

investigado teria realizado atividade clandestina de telecomunicação prevista no art. 183 da 
Lei n° 9.472/97. Utilização de equipamento reforçador/repetidor de sinal de Serviço Móvel 
Pessoal SNP, em propriedade rural, sem autorização do órgão fiscalizador competente. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O uso de equipamentos que repetem 
os sinais das prestadoras do SMP, comumente chamados de reforçadores ou repetidores, só 
podem ser instalados por profissionais das próprias operadoras, sendo necessário o 
acompanhamento e o monitoramento permanente para averiguação da qualidade das 
estações. O aludido equipamento se constitui como um serviço de valor adicionado, haja 
vista não emitir sinal próprio de telecomunicação, mas tão somente amplificar o sinal obtido 
da torre de transmissão mais próxima, razão pela qual, em face do princípio da reserva 
legal, a conduta ora relatada não configura o crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 
Fato que configura mera infração administrativa. Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: 
Procedimentos MPF nº 1.14.003.000030/2019-63 e 1.14.003.000028/2019-94, 736ª Sessão 
Ordinária, de 11/03/2019. 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). 

 
518. Processo: DPF/SR-AL-00203/2018-INQ Voto: 821/2020 Origem: GABPRM3-AHAC - 

ANTONIO HENRIQUE DE 
AMORIM CADETE  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Realização 

de saques indevidos de pensão por morte previdenciária após o óbito do titular, ocorrido 
em 25/8/11. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de 
diligências. O INSS informou não constar registro de representante legal ou procurador 
ativo à data do óbito, bem como não ser possível identificar o recebedor do benefício. O 
Banco do Brasil apontou que a renovação da senha foi realizada em 29/3/12 e ser 
impossível identificar o recebedor do benefício, pois recebido mediante a imposição de 
impressão digital. Ouvidas, na delegacia, três pessoas, mas não se chegou a identificar 
quem efetivamente realizou os saques indevidos após o óbito do titular. Não evidenciada, 
portanto, a autoria delitiva. Ausência de justa causa à persecução penal. Homologação do 
arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
519. Processo: JF/MG-0001897-

82.2017.4.01.3822-INQ 
Voto: 822/2020 Origem: GABPR5-EMF - 

EDUARDO MORATO 
FONSECA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Recusa, por parte de 

determinado gerente de banco, em apresentar dados cadastrais da conta bancária de 
titularidade de certo cliente, após encaminhamento de ofício pela Polícia Federal (PF). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na delegacia, o gerente do banco 
disse não saber precisar se a solicitação chegou em suas mãos, não se recordar de ter 
negado informações e que era comum responder aos ofícios encaminhados pela PF com 
solicitação de dados cadastrais. Informação de que o inquérito, objeto do ofício 
requisitório, foi arquivado e de que a resposta ao ofício foi elaborada pela assessoria 
jurídica do banco, com indicativo de que somente seria possível apresentar os dados 
cadastrais do cliente mediante autorização judicial. Nesses termos, inviável concluir pela 
existência de materialidade delitiva e/ou dolo na conduta. Ausência de justa causa à 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
520. Processo: JF-RJ-0034869-

97.2012.4.02.5101-INQ 
Voto: 943/2020 Origem: GABPR50-FJAO - 

FERNANDO JOSE AGUIAR 
DE OLIVEIRA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, 

§ 3°). Recebimento irregular de benefício previdenciário no período de 04/2003 a 
01/2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada 
ao crime de 06 anos e 08 meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal 
em 12 anos (CP, art. 109, III). Investigado com mais de 70 anos de idade. Redução do 
prazo prescricional pela metade (CP, art. 115). 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). 

 
521. Processo: PRM-JND-

3422.2018.000005-9-INQ 
Voto: 1103/2020 Origem: GABPRM1-JLPK - 

JOSE LUCAS PERRONI 
KALIL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de fraude processual (CP, art. 347). 

Comunicação de que uma Auditora Fiscal do Trabalho emitiu relatório de fiscalização 
favorável a determinada empresa, em desacordo como teor dos processos 
administrativos do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Jundiaí/SP 
CEREST, sendo que tal relatório teria ocasionado reflexos em decisão judicial. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Auditora Fiscal fez menção em seu 
relatório de fiscalização que o funcionário responsável pela Segurança do Trabalho 
possuía anotação relacionada à Manutenção e que apenas dois trabalhadores atuavam na 
área de manutenção para pequenas correções. Informações de que o Juízo Trabalhista 
detinha conhecimento da controvérsia relacionada ao acúmulo de funções exercidas pelo 
funcionário mencionado no relatório e proferiu sentença desfavorável à municipalidade 
de Jundiaí, bem como o TRT da 15ª Região também analisou a questão do acúmulo de 
função e manteve a decisão do Juízo a quo em desfavor ao Município de Jundiaí. 
Ausência de indícios da prática de crime e de justa causa para a 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). 

 
522. Processo: PRM/SOR-3411.2018.000337-

3-INQ 
Voto: 890/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 

RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 

(CP, ART. 171, § 3°). DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO 
AQUILES CONTRA OS INTEGRANTES DO ESQUEMA CRIMINOSO. 
ORIENTAÇÃO N° 36 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato 
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previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Investigação de eventual coautoria de I.D.S. e J.E.S.J., 
em razão de requisição constante dos autos da Ação Penal nº 0000388-51.2018.403.6110, 
que versa sobre denúncia oferecida no bojo da denominada Operação Aquiles, relacionada 
com a apuração de fraudes perpetradas com a inserção de vínculos empregatícios e de 
contribuições individuais inidôneas no sistema do INSS, resultando na concessão de 
benefícios previdenciários fraudulentos e prejuízo da ordem de mais de três milhões e 
seiscentos mil reais. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
feito com relação a I.D.S. por considerar que ela não teve envolvimento doloso na fraude, 
situando-se como mais uma vítima do esquema ilícito, bem como por falta de interesse de 
agir quanto a J.E.S.J., uma vez que passados mais de 11 (onze) anos de sua conduta. 3. De 
fato, verifica-se das informações constantes dos autos que I.D.S. seria mais uma vítima do 
esquema criminoso, uma vez que trabalhou como empregada doméstica de 1993 a 2007, 
quando sofreu um acidente e lhe foram entregues vários documentos para assinar, sem que 
ela soubesse o seu teor. Afirmou que nunca trabalhou na(s) empresa(s) que consta(m) em 
sua CTPS, sendo que esta somente lhe foi devolvida em 2010, já com as anotações 
borradas, impedindo a leitura dos dados. 4. Quanto a J.E.S.J., considerando a antiguidade 
dos fatos (2008) e o seu relato de que apenas indicou para I.D.S. um contador para orientá-
la quanto à possibilidade de sua aposentadoria por idade, também não se verifica justa 
causa para o prosseguimento do feito. 5. De acordo com a Orientação n° 36, a 2ª CCR 
ORIENTA os membros do Ministério Público Federal com atuação na área criminal sob 
sua coordenação a realizar o arquivamento dos chamados rescaldos das operações 
previdenciárias, dispensando-se a instauração de inquérito policial ou de investigação 
criminal própria ou arquivando os feitos já instaurados, quando a persecução 
penal/investigação estiver em estágio avançado ou já houver sido ajuizada a ação penal e, 
após minuciosa análise, ao Procurador da República oficiante restar evidenciado que os 
fatos: a) não modificam o panorama probatório atual; b) não são suficientes para um 
aumento substancial das penas dos investigados na operação originária; c) dizem respeito 
às condutas dos titulares dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau de 
reprovabilidade, como a magnitude da lesão; d) nada acrescentam acerca das condutas dos 
servidores e intermediadores já investigados; e) não apresentam indícios da participação 
de outros servidores e/ou intermediadores, além dos já investigados no IPL de origem. 6. 
Ainda de acordo com a referida Orientação, nesses casos, o arquivamento deverá ser 
comunicado ao INSS, que permanecerá responsável pela adoção das providências 
administrativas cabíveis, com vistas à quantificação do dano e recuperação dos valores 
pagos indevidamente. 7. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
523. Processo: SPF/BA-00677/2018-INQ Voto: 735/2020 Origem: GABPR013-OAAM 

- OVIDIO AUGUSTO 
AMOEDO MACHADO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Em 2011, 

determinado sujeito, utilizando-se de documentos falsos, obteve empréstimo bancário 
junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Realização de diligências. A CEF informou que a FAA da conta não foi localizada 
na unidade, tendo sido essa conta encerrada em 12/2011. Na delegacia, o investigado 
afirmou que não alterou documentos para obtenção de empréstimo, que a negociação foi 
intermediada por funcionário da CEF, que recebeu apenas R$ 1.700,00 e das mãos do 
servidor da CEF, nas dependências do próprio IFBA, antigo CEFET, que duas parcelas 
foram debitadas em sua conta, que o gerente da conta solicitou a transferência da conta 
para outro banco e que soube, depois, que o contrato de empréstimo foi no valor 
aproximado de R$ 19.000,00. A despeito do crime ter sido praticado contra entidade 
federal, tem-se, ante o apurado, que não houve dolo na conduta do investigado, ou seja, 
intenção inequívoca de obter vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro, 
mediante meio fraudulento. Ao que tudo indica, o suposto funcionário da CEF, após obter 
a documentação e a assinatura do investigado no contrato, alterou-os e obteve vantagem 
indevida em prejuízo da entidade federal mencionada. Registre-se que até o momento não 
foi identificado o real autor delitivo. Portanto, a inexistência de autoria delitiva e/ou dolo 
na conduta do investigado impede a continuidade 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). 

 
524. Processo: SR/DPF/MG-01817/2018-INQ Voto: 904/2020 Origem: GABPR14-RLP - 

RODRIGO LEITE PRADO  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de calúnia e de difamação por uma integrante 

de sindicato de trabalhadores contra Policiais Federais. Investigada que publicou um vídeo 
na internet relatando que o Reitor e a vice-Reitora de Universidade Federal teriam sido 
vítimas de truculência policial durante o cumprimento de mandados de condução coercitiva. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O elemento subjetivo da calúnia e da 
difamação é o dolo de dano, ou seja, a vontade consciente de caluniar ou difamar a vítima, 
imputando-lhe a prática de fato definido como crime de que o sabe inocente ou fato ofensivo 
à sua reputação. Além do dolo, é indispensável o animus caluniandi e o animus caluniandi, 
elementos subjetivos especiais dos tipos. No presente caso, as circunstâncias apontam no 
sentido de que a investigada não sabia serem falsas as imputações que ouviu de terceiros 
contra os policiais que executaram a condução coercitiva, além do que o vídeo demonstra 
um sentimento de revolta (ainda que equivocada) em momento de tensão em razão de outros 
acontecimentos que ocorreram à época, envolvendo contexto semelhante. Não verificação 
de crime contra a honra, 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). 

 
525. Processo: 1.02.003.000032/2019-73 - Eletrônico  Voto: 996/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da PRE/RJ para apurar fatos 

comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE/RJ) por meio de Relatório de Inteligência 
Financeira (RIF) envolvendo Deputado Estadual eleito em 2018. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo a Procuradora Regional Eleitoral oficiante, a partir da leitura 
do referido documento, não se vislumbram indícios da prática de crime eleitoral, tampouco a 
necessidade de realizar diligências para verificar a procedência das informações. A 
comunicação do COAF relata basicamente operações bancárias atípicas na conta de campanha 
de determinado candidato ao cargo de Senador da República no pleito de 2018, as quais teriam 
relação indireta com uma empresa, mesma fornecedora de serviços do ora investigada. 
Contudo, em virtude da precariedade do material e da parca indicação da metodologia quanto 
ao seu resultado (cruzamento de dados), forçoso reconhecer, no caso, a ausência de elementos 
de conexão entre as potenciais irregularidades descritas no RIF e a campanha do Deputado 
Estadual, especialmente no que se refere aos gastos realizados e às doações de terceiros. 
Carência, por ora, de suporte fático-probatório para o prosseguimento das apurações. 
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). 

 
526. Processo: 1.02.003.000035/2019-15 - Eletrônico  Voto: 994/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da PRE/RJ para apurar fatos 

comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE/RJ) por meio de Relatório de Inteligência 
Financeira (RIF) envolvendo Deputada Estadual eleita em 2018. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo a Procuradora Regional Eleitoral oficiante, a partir da leitura 
do referido documento, não se vislumbram indícios da prática de crime eleitoral, tampouco a 
necessidade de realizar diligências para verificar a procedência das informações. A 
comunicação do COAF relata basicamente operações bancárias atípicas na conta de campanha 
de determinado candidato ao cargo de Senador da República no pleito de 2018, as quais teriam 
relação indireta com uma empresa, mesma fornecedora de serviços da ora investigada. 
Contudo, em virtude da precariedade do material e da parca indicação da metodologia quanto 
ao seu resultado (cruzamento de dados), forçoso reconhecer, no caso, a ausência de elementos 
de conexão entre as potenciais irregularidades descritas no RIF e a campanha da Deputada 
Estadual, especialmente no que se refere aos gastos realizados e às doações de terceiros. 
Carência, por ora, de suporte fático-probatório para o prosseguimento das apurações. 
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). 
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527. Processo: 1.02.003.000036/2019-51 - Eletrônico  Voto: 995/2020 Origem: 
PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da PRE/RJ para apurar fatos 

comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE/RJ) por meio de Relatório de Inteligência 
Financeira (RIF) envolvendo Deputado Estadual eleito em 2018. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo a Procuradora Regional Eleitoral oficiante, a partir da leitura 
do referido documento, não se vislumbram indícios da prática de crime eleitoral, tampouco a 
necessidade de realizar diligências para verificar a procedência das informações. A 
comunicação do COAF relata basicamente operações bancárias atípicas na conta de campanha 
de determinado candidato ao cargo de Governador no pleito de 2018, as quais teriam relação 
indireta com a prestação de contas do ora investigado. Contudo, em virtude da precariedade do 
material e da parca indicação da metodologia quanto ao seu resultado (cruzamento de dados), 
forçoso reconhecer, no caso, a ausência de elementos de conexão entre as potenciais 
irregularidades descritas no RIF e a campanha do Deputado Estadual, especialmente no que se 
refere aos gastos realizados e às doações de terceiros. Carência, por ora, de suporte fático-
probatório para o prosseguimento das apurações. 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). 

 
528. Processo: 1.02.003.000043/2019-53 - Eletrônico  Voto: 1021/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da PRE/RJ para apurar fatos 

comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE/RJ) por meio de Relatório de Inteligência 
Financeira (RIF) envolvendo Deputado Estadual eleito em 2018. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo a Procuradora Regional Eleitoral oficiante, a partir da leitura 
do referido documento, não se vislumbram indícios da prática de crime eleitoral, tampouco a 
necessidade de realizar diligências para verificar a procedência das informações. A 
comunicação do COAF relata basicamente operações bancárias atípicas de três empresas 
investigadas por doações a determinado partido político, não declaradas à Justiça Eleitoral, no 
ano de 2014, as quais teriam relação indireta com a prestação de contas do ora investigado, 
apenas por este ser filiado ao referido partido. Contudo, em virtude da precariedade do material 
e da parca indicação da metodologia quanto ao seu resultado (cruzamento de dados), forçoso 
reconhecer, no caso, a ausência de elementos de conexão entre as potenciais irregularidades 
descritas no RIF e a campanha do Deputado Estadual, especialmente no que se refere aos gastos 
realizados e às doações de terceiros. Carência, por ora, de suporte fático-probatório para o 
prosseguimento das apurações. 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). 

 
529. Processo: 1.05.000.000436/2019-85 - Eletrônico  Voto: 738/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 5ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Retenção indevida, entre 

2016 e 2017, por município do Rio Grande do Norte, na gestão de determinada prefeita, de 
valores referentes aos empréstimos consignados de servidores em não repassados à Caixa 
Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de 
diligências. Informação de falecimento da prefeita, ocorrido em 11/10/19. Ademais, ausentes 
notícias quanto a outros eventuais responsáveis pela conduta criminosa. Extinção da 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP. Ausência de condição à persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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530. Processo: 1.14.003.000202/2019-07 - Eletrônico  Voto: 768/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Descumprimento de decisão 

judicial, por parte de determinada servidora do Ministério da Saúde, para depositar a quantia 
de R$ 16.300,00, no prazo de 10 dias, para aquisição de medicamento indispensável a 
manutenção da saúde e qualidade de vida de pessoa incapaz. Indicação de que o não 
cumprimento acarretaria o pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00, por dia de atraso, 
além da possibilidade de responsabilização civil, criminal e administrativa. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, há informação de que houve o 
cumprimento da decisão judicial. Eventual atraso no envio do comprovante de depósito não é 
capaz de demonstrar o dolo na conduta, ou seja, a intenção inequívoca de desobedecer a ordem 
emanada pelo juízo. Ademais, conduta culposa, se ocorrida, não é contemplada pelo tipo penal 
e, desse modo, não é passível de punição pelo direito penal. Enunciado nº 61 da 2ª CCR. 
Ausência, portanto, de justa causa - ou mesmo condição - à persecução penal. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
531. Processo: 1.14.006.000196/2019-50 - Eletrônico  Voto: 845/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PAULO 
AFONSO - BA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Saques 

indevidos de parcelas de benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). I) Com relação aos casos dispostos na Tabela 1 da promoção de arquivamento, não 
há elementos mínimos da autoria delitiva quanto aos saques pós óbito, tendo em vista que não 
há procurador cadastrado, não houve renovação de senha e não há imagens de circuito interno 
de segurança, uma vez que os fatos ocorreram há mais de 05 (cinco) anos. II) Com relação ao 
benefício da titular J.S.S e aos casos dispostos na Tabela 2, em que pese haja procuradores 
cadastrados à época dos fatos, o resultado das diligências realizadas e as informações contidas 
nos autos não possibilitam imputar a autoria dos saques aos referidos representantes. III) Com 
relação ao caso da Tabela 3, verifica-se que a representante legal do beneficiário informou que 
realmente efetuou 04 (quatro) saques após o óbito do titular, porém foi para custear despesas 
do funeral e que já efetuou o ressarcimento aos cofres públicos. IV) Quanto a Tabela 4, verifica-
se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a 01 (um) dos casos noticiados 
(CP, art. 109, III c/c art. 115). Com relação aos 02 (dois) outros casos, em que os beneficiários 
de aposentadoria rural teriam exercido outra atividade econômica, verifica-se que não há 
elementos suficientes que evidenciem o dolo de fraudar o INSS, mas sim possível equívoco 
quanto à possibilidade de exercício concomitante de atividades, além do que os titulares contam 
com idade avançada e o prazo prescricional encontra-se perto de se operar. Inexistência de 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Aplicação da Orientação nº 26, 
desta 2ª CCR. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem 
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
532. Processo: 1.16.000.000350/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1136/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes previstos no art. 10 da Lei nº 7.347/85 e/ou art. 330 do CP. 

Recusa/Desobediência, por parte de determinado representante de sindicato, em apresentar 
documentos essenciais à propositura de ação civil pública, após requisição do Ministério 
Público do Trabalho MPT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A despeito das 
diversas requisições expedidas pelo MPT ao sindicato, inexiste, nos autos, notícia sobre a data 
do recebimento da requisição ou a certificação quanto ao efetivo descumprimento, em que pese 
a indicação de quem recebeu o pedido. No que atine à designação de audiência, do mesmo 
modo, não há certificação quanto à ausência ou realização do ato. Verifica-se, nesse contexto, 
que inexistem dados suficientes para a caracterização do(s) crime(s) em tela. Ainda, pelo que 
existe nos autos, não é possível afirmar que houve dolo na conduta do representante, ou seja, 
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intenção inequívoca de recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura 
da ação civil pública, bem como de desobedecer ordem legal de funcionário público. Eventual 
culpa por parte do representante, se existente, não é passível de punição criminal, nos termos 
dos dispositivos mencionados. Ausência de materialidade delitiva e/ou dolo na 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). 

 
533. Processo: 1.18.000.000298/2020-10 - Eletrônico  Voto: 776/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Duas pessoas, nos autos de 

determinada reclamação trabalhista, prestaram depoimentos falsos. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, os depoimentos prestados foram integralmente 
desconsiderados pelo juízo trabalhista. A sentença fundou-se em outros elementos de prova 
existentes nos autos. Ademais, observa-se que as duas pessoas foram condenadas a pagarem, 
cada uma delas, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do 
reclamante. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Subsidiariedade do direito 
penal. Precedentes da 2ª CCR/MPF: Processo nº 1.23.000.003602/2016-34, 668ª Sessão de 
Revisão, de 12/12/2016, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá, unânime; Processo 
nº 1.29.000.001385/2017-13, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relator SPGR Juliano 
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, unânime; e Processo nº 1.34.043.000242/2017-10, 680ª 
Sessão de Revisão, de 12/06/2017, Relatora SPGR Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 
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). 

 
534. Processo: 1.22.012.000005/2020-32 - Eletrônico  Voto: 1110/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão, para apurar possível prática de crimes de falso testemunho e coação 
no curso do processo, em ação previdenciária proposta por um Sargento da Polícia Militar em 
face do INSS. Relato de que o noticiado () ingressou com ação para averbação de suposto tempo 
de serviço na comarca de Luz/MG, tendo o processo recebido o número (). O processo foi 
julgado como procedente em primeira instância, porém, não tem direito o denunciado, pois 
mente no processo (). Fato é que não foi trabalhado o período requerido de averbação, e as 
testemunhas mentiram no processo para ajudar o denunciado, por medo de alguma represália 
tendo em vista o cargo deste (). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Hipótese na qual não há elementos concretos que demonstrem a efetiva materialidade da 
conduta criminosa noticiada. Encaminhamento, pelo Procurador oficiante, de cópia dos autos 
à Seccional da Procuradoria Federal em Divinópolis/MG para ciência e providências cabíveis. 
Assim, caso o INSS constate a efetiva ocorrência de conduta que se enquadre em algum tipo 
penal, encaminhará, como de praxe, comunicação ao MPF. Falta de justa causa, por ora, 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). 

 
535. Processo: 1.22.026.000121/2017-05 Voto: 916/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITUIUTABA-MG  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do 

CP. Suposto recebimento indevido de benefício assistencial do Programa Bolsa Família, por 
parte de 05 (cinco) beneficiários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Diligências. Com relação a E.M.M., verificou-se que não há nos autos elementos capazes de 
comprovar que teria ultrapassado a renda per capita de R$ 178,00 ou que tenha agido com dolo 
para fraudar o referido Programa. Quanto aos demais investigados, após pesquisa no CNIS, 
apurou-se que no período analisado não houve o desenvolvimento de outra atividade 
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remunerada, não se verificando a ocorrência de prática delitiva. Ausência de justa causa para a 
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). 

 
536. Processo: 1.25.008.000045/2020-31 - Eletrônico  Voto: 1108/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de e-mail encaminhado à Polícia Federal, redigido nos 

seguintes termos: pessoa esta anunciando venda de produto contrabandeado e falsificado por 
favor verificar essa página de facebook (). A representação veio ainda acompanhada de imagens 
de camisetas de algumas marcas, seguida de informações quanto a tamanhos disponíveis, preço 
e número de telefone celular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após 
diligências realizadas pela Polícia Federal, não há nos autos qualquer indício, nem mesmo 
mínimo, de que os produtos vendidos pelo ora noticiado são de origem forânea e tenham sido 
por ele introduzidos no país. Caso em que não se verificou a prática de crime de descaminho 
(ou outro delito aduaneiro, como contrabando). Itens ilustrados na representação que 
possivelmente foram falsificadas em território nacional para aqui mesmo serem 
comercializadas. Inexistindo indícios das elementares do crime do art. 334 do CP (ou mesmo 
art. 334-A do CP), conclui-se que os delitos praticados, em tese, são aqueles capitulados no art. 
184 do CP, art. 190, inciso I, da Lei 9.297/96 e no art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90 combinado 
com o art. 18, §6º, inciso II, da Lei 8.078/90. Desnecessidade de declínio de atribuição ao 
Ministério Público Estadual uma vez que os fatos já foram comunicados à Polícia Civil. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
537. Processo: 1.29.000.000600/2020-56 - Eletrônico  Voto: 1150/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Determinada pessoa solicitou o cancelamento, desde 2006, de cobranças de 

anuidades, impostos e demais taxas referentes ao registro de autuação como psicóloga, tendo 
em vista a contratação para lecionar com dedicação exclusiva e o fechamento do seu consultório 
particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, eventual restituição 
de valores pagos à entidade de classe podem ser resolvidos na esfera administrativa ou cível. 
Não há crime, por ora, a ser apurado (atipicidade do fato). Subsidiariedade do direito 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). 

 
538. Processo: 1.29.012.000034/2020-43 - Eletrônico  Voto: 737/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BENTO 
GONCALVES-RS  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Omissão, 

entre 2003 e 2006, de rendimentos na declaração anual de imposto de renda, acarretando 
prejuízo ao erário no importe de R$ 48.097,03. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Informação, nos autos, de óbito do autor do fato em 15/6/18 e de apresentação de 
declaração final de espólio. Extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP. Ausência 
de condição à persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
539. Processo: 1.31.000.001299/2019-14 - Eletrônico  Voto: 1000/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Manifestação 

apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando a suposta realização de um 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 199 
 

 
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. 

 

casamento de maneira irregular, com a posterior concessão indevida de benefício 
previdenciário de pensão por morte em razão do óbito de um dos cônjuges. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Gerência Regional Executiva 
do INSS informou que não há registro de requerimento do benefício de pensão por morte por 
parte do investigado. Inexistência de elementos probatórios que corroborem os fatos relatados 
na representação. Ausência de justa causa para a 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). 

 
540. Processo: 1.33.007.000030/2020-10 - Eletrônico  Voto: 739/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Recebimento 

indevido, entre 6/7/17 e 22/8/18, de benefício por incapacidade para as atividades laborais, 
mediante a utilização de documento médico com relato falso acerca da origem da lesão sofrida. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que, em sede de sentença, 
proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de 
Tubarão/SC, restou demonstrada que a lesão que incapacitou a autora do fato para as atividades 
laborais resultou de violência doméstica e não de acidente de trabalho, pois o marido, após 
quebrar o braço dela, mandou-a ir trabalhar e fingir que havia caído da escada, dizendo: 'ou tu 
faz como eu quero ou eu quebro as pernas'. A despeito da prova existente quanto à ocorrência 
do crime, verifica-se, na hipótese, que a autora do fato não teve intenção inequívoca de fraudar 
e obter vantagem indevida. Ademais, em razão da violência sofrida e da ameaça concreta de 
nova agressão, pois vivia em ambiente violento e, por medo, submetia-se a agressões físicas e 
psicológicas de níveis variados, tem-se por justificada a conduta praticada (inexigibilidade de 
conduta diversa/coação moral irresistível). Ausência de dolo na conduta e/ou presença de 
excludente de culpabilidade. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
541. Processo: 1.33.007.000051/2020-27 - Eletrônico  Voto: 1111/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta fraude cometida por advogado nos autos de um 

processo em trâmite na 2ª Vara Federal de Tubarão/SC. Suspeita de que a procuração juntada 
ao processo seja resultado de fraude (montagem na sua assinatura). Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O advogado foi intimado para apresentar o documento original. 
Entretanto, informou que o documento (procuração original do evento n.1) não existe mais em 
meio físico, o que impossibilita o seu depósito em juízo. Não obstante, em seguida, o advogado 
compareceu na Procuradoria da República e apresentou o original do contrato de prestação de 
serviços advocatícios e da declaração com firma autenticada pela sua cliente, os quais foram 
digitalizados no momento do atendimento. Dessa forma, demonstrada a efetiva contratação do 
advogado pela cliente e não se vislumbrando a prática de qualquer delito, falta 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). 

 
542. Processo: 1.34.012.000015/2020-57 - Eletrônico  Voto: 991/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334, com a redação anterior 

à Lei n° 13.008/2014). Apreensão de mercadorias (cigarros) de procedência estrangeira e de 
comercialização proibida no país, em poder da investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 09/2011. Pena máxima cominada ao crime, à época da 
conduta, de 04 (quatro) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal em 08 (oito) anos (CP, 
art. 109, IV). Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 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). 
 
543. Processo: 1.34.012.000187/2020-21 - Eletrônico  Voto: 992/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334, com a redação anterior 

à Lei n° 13.008/2014). Apreensão de mercadorias (cigarros) de procedência estrangeira e de 
comercialização proibida no país, em poder do investigado. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 10/2011. Pena máxima cominada ao crime, à época da 
conduta, de 04 (quatro) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal em 08 (oito) anos (CP, 
art. 109, IV). 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). 

 
544. Processo: 1.34.012.000258/2020-95 - Eletrônico  Voto: 1022/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334, com a redação anterior 

à Lei n° 13.008/2014). Apreensão de mercadorias (cigarros) de procedência estrangeira e de 
comercialização proibida no país, em poder do investigado. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 11/2011. Pena máxima cominada ao crime, à época da 
conduta, de 04 (quatro) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal em 08 (oito) anos (CP, 
art. 109, IV). 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). 

 
545. Processo: 1.34.014.000036/2019-19 Voto: 1105/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS 

(CP, art. 171, §3°). Suposto recebimento irregular do benefício de pensão por morte por parte 
de S.R.M.R., companheira do segurado à época do óbito. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o cancelamento do benefício concedido à investigada 
S.R.M.R. ocorreu por não ter sido caracterizado o período de dois anos de união estável, 
requisito temporal necessário para que a concessão do benefício de pensão por morte fosse 
cabível, na modalidade vitalícia (Lei nº 8.213/91, art. 77, § 2º, V, b). Inexistência de indícios 
de fraude nos documentos apresentados ao INSS. Não verificação da prática de crime e de justa 
causa para a 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). 

 
 
546. Processo: 1.34.043.000146/2020-77 - Eletrônico  Voto: 1137/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Uso de conta corrente da Caixa 

Econômica Federal para movimentação de recursos supostamente fraudulentos. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, há registro de que a notícia é genérica e 
não permite configurar tipo penal específico. Igualmente, há informação de que a Corregedoria 
da Polícia Federal pontuou não visualizar "viabilidade em eventual investigação". A 
movimentação de recursos financeiros diários não é suficiente para a configuração de crime. 
Ausência de materialidade delitiva. 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). 
 
Outras deliberações(Arquivamento) 
547. Processo: DPF-PB-0203/2018-IPL Voto: 686/2020 Origem: GABPR4-RAS - 

RODOLFO ALVES SILVA  
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 1° 

da Lei n° 8.137/90 e no art. 299 do CP, em razão da notícia da constituição irregular de 
duas empresas em nome de terceiro. 1) Possível prática de crime contra a ordem 
tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Oficiada, a Receita Federal informou não haver ação fiscal em desfavor do contribuinte. 
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído. Aplicação do Enunciado nº 
24 da Súmula Vinculante do STF. 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 deverá ser prontamente 
notificado. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento. 2) Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), 
perante Junta Comercial. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). 
Enunciado n° 62 da 2ª CCR: Não é da atribuição do Ministério Público Federal a 
persecução penal relativa aos crimes de falsidade documental praticados perante Junta 
Comercial, por não ofenderem diretamente bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de 
informações 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 arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
548. Processo: 1.34.001.000736/2019-52 Voto: 1161/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de incitação e/ou apologia à prática de 

crime (CP, arts. 286 e/ou 287). Manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento ao 
Cidadão comunicando a realização de postagem, em rede social, de mensagem com o seguinte 
conteúdo: To (sic) começando a vaquinha aqui para pagar a fiança do herói que deu uma facada 
num bandido hoje. Realização, também, de alguns comentários provocando os eleitores do 
candidato na referida postagem. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não 
verificação de prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Não homologação da Suspensão Condicional do Processo 
549. Processo: 1.00.000.026110/2019-64 - Eletrônico  Voto: 1102/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO CABIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 
DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS 
SUBJETIVOS. INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO DA PROPOSTA. 1. 
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal em desfavor dos investigados W.M.R.B. e 
F.R.S.R., pela prática do crime descrito no art. 1°, caput, da Lei n° 9.613/98 c/c art. 14, II, do 
CP. Durante fiscalização de rotina, policiais abordaram o denunciado W.M.R.B. conduzindo 
um veículo com destino ao Paraguai, com R$ 192.600,00 em espécie escondido em seu interior, 
provavelmente oriundo do tráfico internacional de drogas. 2. Em sede de alegações finais, o 
MPF pleiteou a condenação de W.M.R.B. e a suspensão do processo e do prazo de prescrição 
em relação ao réu revel F.R.S.R.. Posteriormente, em novos memoriais apresentados 
especificamente a F.R.S.R., pugnou por sua absolvição. 3. O Juiz Federal, em sede de sentença, 
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absolveu o acusado F.R.S.R.. Quanto ao réu W.M.R.B., desclassificou a conduta do tipo do art. 
1°, I, da Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais) para o do art. 22, parágrafo único, da Lei n° 
7.492/86 c/c art. 14, II, do CP (evasão de divisas), por considerar que não ficou comprovada a 
ligação da suposta lavagem de capitais ao crime anterior de tráfico internacional de drogas. 
Com isso, condenou o referido réu pelo crime de evasão de divisas (na modalidade tentada), 
fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-
multa e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de 
serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária). Porém, considerando que houve 
a desclassificação do crime e a procedência parcial da pretensão punitiva (CPP, art. 383, § 1° e 
Súmula 337 do STJ), abriu vista ao MPF para manifestação sobre o interesse em oferecer ao 
acusado o benefício da suspensão condicional do processo. 4. O Procurador da República 
oficiante se manifestou no sentido de que não apresentará ao réu a proposta do referido 
benefício, em razão da suspeita veemente de se tratar de dinheiro de fonte ilícita. 5. O art. 89 
da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e subjetivos para o 
deferimento do benefício de suspensão condicional do processo. Ocorre que, quanto aos 
requisitos subjetivos, verifica-se que a apreciação negativa das circunstâncias, dos motivos e 
da conduta social do agente impedem a oferta da proposta da benesse pelo Ministério Público 
Federal. 6. No caso dos autos, como bem ressaltou o Procurador da República oficiante, a 
recusa do oferecimento do benefício processual se deu pelo não preenchimento dos requisitos 
subjetivos que autorizam a suspensão condicional do processo, a teor do art. 77 do CP, a ser 
interpretado em conjunto com o art. 89 da Lei nº 9.099/95. Em síntese, as circunstâncias da 
infração praticada (tinha ciência de que transportava vultuosa quantia em dinheiro em espécie 
R$ 192.600,00 escondida em automóvel com destino ao Paraguai, somada à suspeita veemente 
de que se trata de dinheiro de fonte ilícita), não são favoráveis à concessão do benefício, 
apresentando alto grau de reprovabilidade na conduta. 7. Insistência na negativa da proposta de 
suspensão condicional do processo.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela insistência na 
negativa da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
O advogado Leonardo Quercia Barros (OAB 29180/PE) realizou sustentação oral no julgamento do processo JF/PE/CBS-0807333-

54.2018.4.05.8312-INQ, que foi retirado de pauta a pedido da relatora. Os processos JF-1002044-53.2019.4.01.4103-INQ, 1.26.000.000594/2020-49, 
1.29.009.001547/2019-97, JF/CZS-1003626-96.2019.4.01.3001-IPL, 1.00.000.003520/2020-71, TRF/2ª REG-2018.74.02.000017-8-PET 
(1.00.000.002694/2020-16) e 1.22.002.000296/2019-44 também foram retirados de pauta a pedido dos(as) respectivos(as) relatores(as). 

A parte final da sessão foi presidida pela Dr.ª Mônica Nicida Garcia. 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da Republica 

Coordenadora 
 

MONICA NICIDA GARCIA 
Subprocuradora-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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00166473-2020| 
ATA DA SEPTINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2020 

 
Aos nove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, em sessão ordinária eletrônica, realizada conforme o art. 15, parágrafo único 

do Regimento Interno da 2ª CCR; convocada e presidida pela Coordenadora Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, da qual participaram os membros 
Dra. Mônica Nicida Garcia, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Dra. Márcia Noll Barboza, Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento e 
Dr. Claudio Dutra Fontella. O colegiado apreciou os seguintes procedimentos: 

Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
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Nos processos de relatoria da Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação a Dr.ª Mônica Nicida Garcia, titular 
do 2º Ofício; e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
001. Processo: JF-ITV-5001011-

06.2019.4.03.6139-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1853/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 39ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - ITAPEVA/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289). Aplicação do art. 28 

do CPP. Embora inexista laudo pericial afirmando que as contrafeitas são grosseiras, 
ou seja, não possuem a capacidade de induzir a erro o homem médio, as afirmações 
dos policiais são uníssonas nesse sentido. Além disso, a contrafação grosseira foi, 
também, aventada pela Polícia Federal: 'Não obstante, diante das características do 
papel moeda contrafeito (coloração 'desbotada', com baixa qualidade de impressão e 
textura incompatível com papel-moeda autêntico em circulação, dentre outras), 
entende-se que as que cédulas apreendidas são cópias reprográficas grosseiras, incapaz 
de enganar o homem médio'. Aplicação da Súmula 73 do STJ: 'A utilização de papel 
moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da 
competência da Justiça Estadual'. Precedentes do STJ: CC nº 135.301/PA, Rel. Min. 
Ericson Maranho, Terceira Seção, DJe 15/04/2015; CC nº 115.620/PA, Rel. Min. Og 
Fernandes, Terceira Seção, DJe 28/03/2011; CAt nº 175/ES, Rel(a). Min (a). Laurita 
Vaz, Terceira Seção, DJe 24/10/2005. 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). 

 
002. Processo: JF/MG-1002144-

10.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1790/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS 

ARTS. 241-A E 214-B, AMBOS DO ECA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL 
CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTIL PELA INTERNET. APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO DISPOSTO NO ART. 28 DO CPP. INCIDÊNCIA DA 
RESOLUÇÃO PRESI 5747798/TRF-1ª REGIÃO, QUE ESPECIALIZOU A 35ª VF/BH 
PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME ORA EM ANÁLISE. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO PERANTE 
A VARA ESPECIALIZADA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível 
prática dos crimes tipificados nos arts. 241-A e 241-B, ambos do ECA (Lei nº 8.069/90). 
Compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil por meio de rede social na 
internet. 2. O Procurador da República oficiante requereu ao juízo da 35ª Vara Federal 
de Belo Horizonte/MG, especializada em crimes cibernéticos próprios e os praticados 
contra crianças e adolescentes pela internet, que fosse suscitado conflito negativo de 
competência, por entender que a Justiça Federal de Ipatinga/MG seria o órgão 
competente para julgamento e processamento do feito. Sustentou a inconstitucionalidade 
da Resolução PRESI 5747798/TRF-1ª Região, que aprovou a especialização da 35ª 
VF/BH, pois, no seu entender, tal ato feriria o princípio do juiz natural. Alegou, ainda, 
que a referida Resolução violaria o art. 70 do CPP, uma vez que estabelece que a Seção 
Judiciária de Minas Gerais será responsável pelo processamento e julgamento de todos 
os crimes elencados em seu art. 3º, independente do local de consumação dos atos. 3. 
Discordância do Juízo Federal, por entender que 'a redistribuição da competência entre 
unidades jurisdicionais existentes é matéria interna de cada tribunal, que por óbvio devem 
respeito às normas constitucionais. Dessa forma, a especialização da 35ª Vara Federal é 
questão atinente à conveniência e oportunidade do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, a quem compete a adoção de medidas com vistas a suprir demandas pela entrega 
da prestação jurisdicional de qualidade e em prazo razoável. Assim, ao editar a Resolução 
PRESI 5747798, o TRF1 atuou dentro das atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição da República e pelo próprio Regimento Interno'. Além do que a aplicação 
do art. 74 do CPP, que determina que a competência pela natureza da infração, será 
regulada pelas leis de organização judiciária. 4. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, 
IV, da LC nº 75/93. 5. Consoante entendimento do STF, é constitucional a especialização 
das Varas Federais por Resolução emanada pelo Tribunal Regional Federal (HC 88660, 
Relatora Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15/05/2008, DJe 05/08/2014). 6. 
Tendo em vista que a Resolução PRESI 5747798/TRF-1ª Região especializou a 35ª Vara 
Federal de Belo Horizonte para processar e julgar o crime ora em análise, a atribuição 
para prosseguir na investigação é da Procuradoria da República em Minas Gerais. 
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Aplicação do disposto no art. 74 do CPP. Precedente da 2ª CCR: 0002761-
52.2018.4.01.3801, sessão 721, de 13/08/2018, unânime. 7. Designação de outro membro 
do MPF para prosseguir na investigação perante a vara especializada da Justiça 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). 

 
003. Processo: JF-RJ-5050602-

71.2019.4.02.5101-PET - 
Eletrônico  

Voto: 1588/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime descrito no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. 

Postagem de conteúdo discriminatório contra nordestinos em rede social. Relato de 
que o investigado teria postado a seguinte frase: 'Existe violência em outras regiões do 
País, nada comparável ao Nordeste! Sem hipocrisia o Nordeste é o 'Câncer do Brasil'. 
A Procuradora oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender não haver 
interesse federal. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos nos termos do art. 
28 do CPP c/c art. 62, IV, LC nº 75/93. Resta configurada a competência da Justiça 
Federal para processar e julgar a matéria, uma vez que se trata do cometimento de 
delito por meio eletrônico, cujo acesso se dá além das fronteiras do território nacional 
e que se refere à infração penal prevista na Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário. 
De outra parte, não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que atribuir 
qualificações negativas genéricas a um grupo de pessoas pode atingir diretamente a 
dignidade ou respeitabilidade desse grupo perante a coletividade, pois além de 
ofensivas as palavras podem revelar um intuito de discriminar, humilhar, desprezar, 
violando, por conseguinte, um dos fundamentos basilares do Estado Democrático de 
Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. Manifestação em comunidade 
virtual com o nítido propósito de discriminar os nordestinos, nada mais defluindo das 
palavras do autor das ofensas que o seu desprezo e preconceito em relação às pessoas 
que vivem ou nasceram naquela região do país. Precedente do STJ (CC nº 146.983/RJ, 
Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 29/06/2017). 
Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 1.00.000.024650/2019-11, 758ª Sessão 
Ordinária, de 19/12/2019, unânime; Procedimento nº 0035940-77.2018.4.01.3800, 
738ª Sessão Ordinária, de 08/04/2019, unânime. Indícios de autoria e de materialidade 
do crime de racismo, previsto no art. 20, caput e § 2º. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
004. Processo: JF/PR/CAS-5003556-

77.2018.4.04.7005-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1599/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de tentativa de estelionato (CP, art. 171, § 3°, 

c/c o artigo 14, inciso II). Consta dos autos que, em junho de 2012, a investigada requereu 
junto ao INSS o benefício de salário-maternidade, apresentando sua CTPS com registro de 
trabalho doméstico. Após diligências, a autarquia previdenciária indeferiu o requerimento 
administrativo, concluindo que o registro de trabalho seria falso. Promoção de 
arquivamento fundada na ausência de dolo e na inexistência de potencialidade lesiva, tendo 
em vista que o INSS não concedeu o benefício. Discordância do Magistrado. Aplicação do 
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Verifica-se que o INSS indeferiu o benefício 
em razão dos depoimentos prestados por vizinhos da investigada, que alegaram que a 
mesma não trabalhava fora de casa. A investigada, ao ser ouvida, alegou que cozinhava 
para os funcionários da oficina do empregador, serviço que realizava na sua própria 
residência, por fim não soube informar o motivo de ter sido registrada como empregada 
doméstica. O empregador confirmou o vínculo empregatício, mas não soube informar 
acerca das inconsistências apontadas na CTPS, alegando que foi o escritório de 
contabilidade que preencheu o documento. Dolo de fraudar a autarquia previdenciária não 
comprovado. Benefício indeferido administrativamente, não ocorrendo prejuízo ao INSS. 
Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha 
investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. 
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). 
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005. Processo: JF/PR/LON-5025845-
79.2019.4.04.7001-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 1572/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (art. 330 do CP). Consta dos 

autos que em procedimento de execução, o executado deixou de cumprir determinação 
judicial, consistente no depósito do valor atualizado de veículo penhorado. Manifestação 
do MPF pelo arquivamento do feito, ressaltando que a jurisprudência pátria consolidou 
entendimento no sentido de que a configuração do crime de desobediência só é possível 
quando não existir outra sanção de natureza civil ou administrativa que tutele o 
descumprimento do ato. Reportou-se, ainda, ao Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Discordância 
do Magistrado por entender que, ao caso em análise, não houve cominação de multa. 
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Em 
que pese a notícia de suposto descumprimento da ordem judicial no prazo assinalado pelo 
juízo, não se justifica, no caso presente, a persecução penal quando há no ordenamento 
jurídico (e não no caso concreto) outros mecanismos de efetivação dos comandos 
jurisdicionais, como por exemplo, a aplicação de multa e a adoção de outras medidas 
cautelares. Nessa linha, a jurisprudência firmou orientação segundo a qual, 'para configurar 
o crime de desobediência, não basta o descumprimento de ordem legal emanada por 
funcionário público competente, é indispensável que inexista sanção administrativa ou civil 
determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato' (HC nº 348.265/SC, STJ, 
5ª Turma, DJe de 26/08/2016). Vale dizer, se a lei comina determinada penalidade civil ou 
administrativa pelo descumprimento da ordem, não se configura o delito de desobediência. 
É o que diz o Enunciado nº 61 da 2ª CCR: 'Para a configuração do crime de desobediência, 
além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário que não haja 
previsão de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, e que o destinatário 
da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime'. No caso em 
apreço, o Código de Processo Civil conta com diversos instrumentos para salvaguardar a 
efetivação de suas decisões judiciais. Atipicidade da conduta em relação ao delito previsto 
no art. 330 do CP. 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). 

 
006. Processo: JF/PR/MGA-5007287-

53.2019.4.04.7003-IP - Eletrônico  
Voto: 1786/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). 

Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que a investigada 
recebe indevidamente benefício de auxílio-doença, uma vez que 'alega que não pode andar, 
porém está sempre andando de moto, andando a pé e fica na rua, tendo inclusive capacidade 
de agredir vizinhos fisicamente'. Promoção de arquivamento por ausência de justa causa. 
Discordância do Juízo Federal, por considerar prematuro o arquivamento. Aplicação do art. 
28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Realização de diligências. Embora a equipe policial 
tenha constatado, por observação, que visualmente a investigada não aparenta possuir 
problemas de locomoção, consta dos autos que o benefício foi concedido por sentença 
judicial, não tendo sido apresentado recurso nos autos em razão de estarem configuradas a 
incapacidade temporária para o trabalho e a qualidade de segurada da beneficiária. Dessa 
forma, a investigada foi submetida a exame pericial que detectou a sua incapacidade 
temporária para o labor (por ser portadora de artrose de quadril), o que possibilitou a 
concessão do auxílio-doença. Inexistência de indícios de fraude ou de apresentação de 
documentos falsos para a concessão do benefício. Ausência de elementos mínimos da 
prática de crimes capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. 
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se 
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 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). 

 
007. Processo: JF/SP-5001779-

97.2019.4.03.6181-PICMP - 
Eletrônico  

Voto: 1759/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório instaurado para apurar a possível prática do delito previsto 

no artigo 20, §§ 1º e 2º da Lei nº 7.716/891, supostamente cometido por usuário de 
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página da internet, a partir da qual se faria, supostamente, apologia ao nazismo por meio 
da veiculação de símbolos nazistas, tais como a cruz suástica. Promoção de 
arquivamento. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. O perfil em 
questão foi retirado do ar pelo provedor, conforme pesquisa anexada aos autos, não 
existindo, assim, elementos capazes de embasar a persecução penal. Desse modo, com a 
retirada dos vídeos do ar, não é possível comprovar que o seu conteúdo visava a 
comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de 
divulgação, induzimento ou incitação de ideias nazistas. Esgotamento das diligências 
investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento 
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia 
de novas provas (CPP, art. 18). 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). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
008. Processo: 1.00.000.005528/2020-71 - Eletrônico  Voto: 1609/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JALES-
SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE PROCURADOR 

DA REPÚBLICA E PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA QUANTO AO 
OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO 
ARRAZOADO NA FORMA DO ART. 600, §4º, DO CPP. ENUNCIADO N° 08 DESTA 2ª 
CCR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, ORA SUSCITADA. 1. 
Conflito Negativo de Atribuições suscitado por Procurador da República oficiante na PRM ' 
Jales/SP em face de Procurador Regional da República com atuação na 3ª Região. 2. Em recurso 
de apelação interposto contra decisão proferida condenando os acusados pelo crime previsto no 
art. 149 do CP, um dos apelantes (H.R.C.G.) manifestou o propósito de apresentar as razões do 
recurso em segunda instância, nos termos do art. 600, §4º, do CPP. 3. Remetidos os autos ao 
TRF da 3ª Região, deu-se vista ao Procurador Regional da República (ora suscitado), que 
requereu a intimação da defesa da apelante, a fim de que oferecesse as razões ao recurso 
interposto, com posterior remessa dos autos ao Juízo Federal a quo (1ª VF de Jales/SP), para 
que o Procurador da República oficiante na primeira instância ofertasse as contrarrazões ao 
recurso. 4. Apresentadas as razões recursais pela apelante, os autos foram remetidos ao Juízo 
Federal da 1ª VF em Jales/SP e, posteriormente, encaminhados à PRM ' Jales/SP para a 
apresentação das contrarrazões ao aludido recurso. 5. O Procurador da República (ora 
suscitante), no entanto, consignou que a atribuição para oficiar no presente caso cabe ao 
membro do MPF com atuação perante o TRF da 3ª Região, nos termos do art. 600, § 4º, do 
CPP c/c os arts. 68 e 70, ambos da LC nº 75/93. 6. Ademais, requereu o suscitante, 
preliminarmente, que 'os Excelentíssimos Procuradores Regionais da República que 
eventualmente vierem a participar do julgamento deste conflito se declaram suspeitos ('). Não 
sendo acatado este pedido, sejam os autos encaminhados ao Egrégio Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal para apreciação da arguição de suspeição que desde já é 
apresentada, com a suspensão do julgamento deste feito (')'. 7. Aplicação do art. 62, VII, da LC 
nº 75/93. 8. Indeferimento do pleito preliminar de suspeição dos Procuradores Regionais da 
República integrantes desta Câmara Revisora, assim como do pedido de encaminhamento do 
caso ao CIMPF. Hipótese na qual não se verifica a existência de vínculo subjetivo com aptidão 
para afetar a imparcialidade necessária para o julgamento do conflito suscitado. 9. No mérito, 
com razão o Procurador da República suscitante. 10. A atribuição para oficiar, no presente caso, 
cabe ao membro do MPF com atuação perante o TRF da 3ª Região, nos termos do art. 600, § 
4º,do CPP c/c os arts. 68 e 70, ambos da LC nº 75/93. 11. Com a prolação da sentença 
condenatória e a apresentação das razões recursais no Tribunal ad quem, resta exaurida a 
jurisdição do Juízo de primeiro grau e, consequentemente, a atribuição do membro do Parquet 
para oficiar no feito, haja vista que não possui, em tese, capacidade postulatória perante o TRF. 
Assim, somente um Procurador Regional da República poderá contra-arrazoar os recursos 
apresentados. 12. Ao que se tem nos autos, a defesa se reservou ao direito de arrazoar o recurso 
de apelação perante o TRF da 3ª Região, cabendo, portanto, a um Procurador Regional da 
República apresentar as devidas contrarrazões. Ressalte-se que o retorno dos autos à primeira 
instância para que o Procurador da República ofereça peça processual referente a processo que 
tramita no TRF, além de ferir o princípio da celeridade processual, não tem fundamento legal. 
13. Aplicação do Enunciado n° 08 desta 2ª CCR, reeditado na 177ª Sessão Virtual de 
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Coordenação, de 16/03/2020: 'Se o apelante optar por oferecer as razões na superior instância 
(CPP, art. 600, §4º), as contrarrazões a cargo do Ministério Público Federal serão oferecidas 
por membro da Instituição com atribuições próprias ao 2º grau (Procurador Regional da 
República).' 14. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela 
fixação da atribuição da PRR da 3ª Região para a oferta das contrarrazões ao recurso.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
009. Processo: 1.00.000.005529/2020-16 - Eletrônico  Voto: 1598/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JALES-
SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE PROCURADOR 

DA REPÚBLICA E PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA QUANTO AO 
OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO 
ARRAZOADO NA FORMA DO ART. 600, §4º, DO CPP. ENUNCIADO N° 08 DESTA 2ª 
CCR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, ORA SUSCITADA. 1. 
Conflito Negativo de Atribuições suscitado por Procurador da República oficiante na PRM ' 
Jales/SP em face de Procurador Regional da República com atuação na 3ª Região. 2. Em recurso 
de apelação interposto contra decisão proferida condenando os acusados pelo crime previsto no 
art. 334-A do CP, um dos apelantes (S.P.F.) manifestou o propósito de apresentar as razões do 
recurso em segunda instância, nos termos do art. 600, §4º, do CPP. 3. Remetidos os autos ao 
TRF da 3ª Região, deu-se vista ao Procurador Regional da República (ora suscitado), que 
requereu a intimação da defesa da apelante, a fim de que oferecesse as razões ao recurso 
interposto, com posterior remessa dos autos ao Juízo Federal a quo (1ª VF de Jales/SP), para 
que o Procurador da República oficiante na primeira instância ofertasse as contrarrazões ao 
recurso. 4. Apresentadas as razões recursais pela apelante, os autos foram remetidos ao Juízo 
Federal da 1ª VF em Jales/SP e, posteriormente, encaminhados à PRM ' Jales/SP para a 
apresentação das contrarrazões ao aludido recurso. 5. O Procurador da República (ora 
suscitante), no entanto, consignou que a atribuição para oficiar no presente caso cabe ao 
membro do MPF com atuação perante o TRF da 3ª Região, nos termos do art. 600, § 4º, do 
CPP c/c os arts. 68 e 70, ambos da LC nº 75/93. 6. Ademais, requereu o suscitante, 
preliminarmente, que 'os Excelentíssimos Procuradores Regionais da República que 
eventualmente vierem a participar do julgamento deste conflito se declaram suspeitos ('). Não 
sendo acatado este pedido, sejam os autos encaminhados ao Egrégio Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal para apreciação da arguição de suspeição que desde já é 
apresentada, com a suspensão do julgamento deste feito (')'. 7. Aplicação do art. 62, VII, da LC 
nº 75/93. 8. Indeferimento do pleito preliminar de suspeição dos Procuradores Regionais da 
República integrantes desta Câmara Revisora, assim como do pedido de encaminhamento do 
caso ao CIMPF. Hipótese na qual não se verifica a existência de vínculo subjetivo com aptidão 
para afetar a imparcialidade necessária para o julgamento do conflito suscitado. 9. No mérito, 
com razão o Procurador da República suscitante. 10. A atribuição para oficiar, no presente caso, 
cabe ao membro do MPF com atuação perante o TRF da 3ª Região, nos termos do art. 600, § 
4º,do CPP c/c os arts. 68 e 70, ambos da LC nº 75/93. 11. Com a prolação da sentença 
condenatória e a apresentação das razões recursais no Tribunal ad quem, resta exaurida a 
jurisdição do Juízo de primeiro grau e, consequentemente, a atribuição do membro do Parquet 
para oficiar no feito, haja vista que não possui, em tese, capacidade postulatória perante o TRF. 
Assim, somente um Procurador Regional da República poderá contra-arrazoar os recursos 
apresentados. 12. Ao que se tem nos autos, a defesa se reservou ao direito de arrazoar o recurso 
de apelação perante o TRF da 3ª Região, cabendo, portanto, a um Procurador Regional da 
República apresentar as devidas contrarrazões. Ressalte-se que o retorno dos autos à primeira 
instância para que o Procurador da República ofereça peça processual referente a processo que 
tramita no TRF, além de ferir o princípio da celeridade processual, não tem fundamento legal. 
13. Aplicação do Enunciado n° 08 desta 2ª CCR, reeditado na 177ª Sessão Virtual de 
Coordenação, de 16/03/2020: 'Se o apelante optar por oferecer as razões na superior instância 
(CPP, art. 600, §4º), as contrarrazões a cargo do Ministério Público Federal serão oferecidas 
por membro da Instituição com atribuições próprias ao 2º grau (Procurador Regional da 
República).' 14. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela 
fixação da atribuição da PRR da 3ª Região para a oferta das contrarrazões ao recurso.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
010. Processo: 1.26.000.000135/2020-65 - Eletrônico  Voto: 1781/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SIMULAÇÃO DE LIDE EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. ART. 62, IV, DA LC N.º 75/93. POSSIBILIDADE DO 
COMETIMENTO DE DIVERSOS CRIMES. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. 
NECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER O 
OCORRIDO. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de ofício 
advindo da Vara Única do Trabalho de Vitória de Santo Antão/PE, a respeito da possível 
ocorrência de crime de estelionato majoritário (art. 171, § 3º do CP), constatado em sentença 
prolatada em Reclamação Trabalhista, na qual a magistrada considerou que os fatos verificados 
nos autos seriam suficientes para demonstrar a ocorrência de simulação de lide. 2. A 
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento sob o argumento de que 'a 
denominada prática de "simulação de lide", realizada corriqueiramente no âmbito da Justiça do 
Trabalho com o fim de obter judicialmente o pagamento das verbas trabalhistas, embora 
condenável, não se amolda a qualquer tipo penal. Com efeito, tais práticas podem, em tese, 
ensejar apenas as reprimendas previstas na lei civil, como a condenação por litigância de má-
fé, consoante previsto nos arts. 79 e 142 do Código de Processo Civil.' 3. Remessa dos autos à 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para fins do art. 62, IV, da Lei Complementar 
nº 75/93. 4. De início, verifica-se que tramitam perante a Justiça do Trabalho de Pernambuco, 
diversas ações coletivas nas quais se discute o direito de mais de 10.000 trabalhadores que 
prestaram serviços na Refinaria Abreu e Lima e diversas ações de caráter individual cujo objeto 
é a paga de verbas rescisórias, horas extras, diferença salarial, etc. 5. Trata-se de um fenômeno 
sem precedentes na história do Estado de Pernambuco, de enorme impacto social, derivado do 
empreendimento promovido, na qual a PETROBRAS poderá arcar com prejuízo superior a R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais). 6. Além disso, as empresas integrantes do polo passivo 
se encontram todas envolvidas na chamada Operação Lava Jato, e em especial no que diz 
respeito às obras de transposição do Rio São Francisco. 7. É certo que a denominada "simulação 
de lide", por si só, não se amolda a nenhum tipo penal, mas é comum que nesse tipo de conduta, 
existam falsificações e uso de documentos falsos, falso testemunho e possivelmente diversos 
crimes contra a administração pública, não havendo notícia de que foram investigados. 8. No 
presente caso, aliás, nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura 
e convincente da ausência de justa causa para a persecução penal. 9. 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. 10. Não 
homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para prosseguir na investigação, propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal 
previsto no art. 28-A do Código de Processo 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). 

 
011. Processo: 1.30.001.003647/2019-15 – Eletrônico Voto: 1244/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO QUALIFICADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CASO QUE ENVOLVE 
CENTENAS DE PESSOAS, FUNCIONÁRIOS DA CASA DA MOEDA E SEUS 
BENEFICIÁRIOS, JÁ IDENTIFICADOS E QUE CAUSARAM ENORME PREJUÍZO 
ÀQUELA INSTITUIÇÃO. NÃO HÁ NOTÍCIAS DA REPARAÇÃO DO DANO. 
PRESENTES ELEMENTOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA 
DELITIVA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1) Notícia de 
Fato autuada a partir do desmembramento de inquérito policial instaurado para apurar a conduta 
de réus, empregados públicos da Casa da Moeda, que inseriram informações falsas no sistema 
informatizado daquela empresa pública, a fim de obter para si ou para seus dependentes, 
restituição financeira decorrente de cirurgias que não foram realizadas. Os empregados 
públicos foram denunciados e o presente procedimento visa apurar a conduta dos beneficiários 
das restituições, que, em tese, se amolda ao crime de estelionato qualificado, previsto no artigo 
171, § 3º do Código Penal. 2) O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
dos autos com base na prescrição em perspectiva da pena, uma vez que a conduta mais recente 
teria ocorrido há mais de 08 (oito) anos. 3) Revisão do arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 
75/93). 4) A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão firmou o entendimento no sentido de ser 
'inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a 
pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido STJ processo legal, da 
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ampla defesa e da presunção de inocência' (Enunciado 28). 5) No mesmo sentido é o 
estabelecido na Súmula nº 438 do STJ: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da 
existência ou sorte do processo penal'. 6) Além disso, o caso envolve centenas de pessoas, 
funcionários da Casa da Moeda e seus beneficiários, já identificados que causaram enorme 
prejuízo àquela instituição. Não há notícias da reparação do dano. 7) Nesse contexto, presentes 
elementos suficientes da materialidade e da autoria delitiva, o arquivamento é prematuro. Não 
homologação. 8) Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir 
na investigação, propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-
A do Código de Processo 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). 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
012. Processo: DPF-0009/2019-INQ Voto: 1736/2020 Origem: GABPRM2-TMJM - 

TIAGO MISAEL DE JESUS 
MARTINS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de 

empréstimo consignado junto à instituição financeira privada em nome de beneficiário 
do INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2ª CCR). Prejuízo 
suportado unicamente pelo particular e/ou pela instituição financeira privada que 
concedeu o empréstimo. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. 
Precedentes 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. Precedentes da 2ª CCR: Voto n° 652/2020, Processo 
n° 1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão n° 761, de 10/02/2020, unânime; Voto 
n° 4908/2017, Processo n° 2017.51.01.503790-1, 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). 

 
013. Processo: 1.16.000.000707/2020-52 - Eletrônico  Voto: 1637/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão em que a 

noticiante relata ter recebido um vídeo em que 'uma mulher, que não mostra o rosto, pratica 
violência física (pisoteamento) contra uma criança, que aparenta ter algo em torno de 4 anos de 
idade, enquanto isso a criança chora e grita de forma incontida, pedindo que pare aquela ação'. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme ressaltado pelo 
Procurador oficiante, a prática delitiva em análise consiste na violência/tortura cometida contra 
a criança, conforme as imagens do vídeo, e não na divulgação deste no aplicativo de mensagens. 
Isto porque o usuário que disponibilizou o vídeo por meio do referido aplicativo o fez como 
forma de comunicar às outras pessoas da ocorrência do delito e tentar identificar a agressora. 
Inexistência de lesão 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 ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
de atribuições ao MPDFT.  

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). 

 
014. Processo: 1.19.000.002390/2019-43 - Eletrônico  Voto: 1620/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestante informa que terceiro não identificado teria utilizado 

indevidamente seus documentos pessoais para ser contratado como funcionário fantasma na 
Prefeitura Municipal de Arari/MA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). Segundo consta dos autos, o noticiante informa que descobriu a existência de contrato 
de trabalho com a citada prefeitura, que foi iniciado em 1985 e está vigente até os dias atuais, 
mas que jamais foi contratado ou prestou serviços para o município. Alega que estão utilizando 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 210 
 

 
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. 

 

indevidamente seus documentos. Da narrativa, verifica-se a inexistência de elementos que 
indiquem lesão a bens, serviços ou interesses da União. Carência de informações 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). 

 
015. Processo: 1.22.013.000031/2020-51 - Eletrônico  Voto: 1825/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE POUSO 
ALEGRE-MG  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsificação de documento público (CP, art. 297), cometido, 

em tese, pelos representantes legais de sociedade privada contratada para construção de quadras 
poliesportivas em escola estadual. Para receber a última parcela, a empresa teria apresentado 
falsa Certidão Negativa de Débito de Tributos Federais. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Contrato firmado com uma entidade estadual. Desse modo, tem-
se que ou eventual prejuízo foi suportado pelo Estado de Minas Gerais, não havendo, portanto, 
lesão a bens, serviços ou interesses da União. Aplicação da 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). 

 
016. Processo: 1.29.000.001175/2020-12 - Eletrônico  Voto: 1797/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação particular com o seguinte teor: 'Pessoa nos 

Maristas que não é da Nazaré e as pessoas da comunidade dizem que é do tráfico da região. Faz 
ameaças e intimidações às pessoas da Nazaré (sic)'. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ao que se depreende, a notícia refere-se a loteamento que passou 
recentemente a receber as famílias reassentadas da Vila Nazaré, em razão de processo de 
ampliação da pista de um aeroporto. Fatos praticados entre particulares. Inexistência de lesão 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). 

 
017. Processo: 1.30.001.000240/2020-61 - Eletrônico  Voto: 1799/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de calúnia, injúria, difamação, ameaça e lesão corporal 

praticados entre alunos do Colégio Naval da Marinha, entre os anos de 2013 e 2015. Revisão 
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). De acordo com a nova redação do art. 9º, II, do Código 
Penal Militar (conferida pela Lei n° 13.491/2017), a conduta praticada pelo agente, para ser 
crime militar, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. No presente caso, a 
situação amolda-se ao descrito na alínea 'a' do referido dispositivo legal (crime praticado por 
militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou 
assemelhado). Precedente da 2ª CCR/MPF: 1.30.001.001769/2018-88, 725ª Sessão de Revisão, 
de 26/09/2018, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Militar.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
018. Processo: 1.30.001.000262/2020-21 - Eletrônico  Voto: 1743/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de estelionato (CP, 

art. 171). Suposta fraude na contratação de plano de saúde junto à operadora privada. Notícia 
de que foram usados de maneira fraudulenta dados de empresa privada para realizar a referida 
contratação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme se 
verifica no caso em tela, o contrato de plano de saúde de forma fraudulenta foi realizado com 
a apresentação de documentos falsos perante entidade privada e prejudicam empresa de mesma 
natureza. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e 
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a 
competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
019. Processo: 1.30.001.000353/2020-67 - Eletrônico  Voto: 1760/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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

crime de apropriação indébita (CP, art. 168) praticado entre particulares. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a 
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição 
ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da 
Constituição Federal. Narrativa que aponta o envolvimento de Juiz de Direito. Autoridade com 
foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça Estadual (CF, artigo 96, inciso III). 
Atribuição do Procurador-Geral de Justiça (Lei 8.625/93, artigo 29, inciso V). 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). 

 
020. Processo: 1.30.001.000654/2020-91 - Eletrônico  Voto: 1641/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão relatando 

diversas irregularidades eventualmente praticadas por advogados e representantes de uma 
imobiliária, tendo em vista o ajuizamento de ações infundadas e possíveis ameaças e extorsões 
contra a noticiante. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos 
praticados entre particulares. Inexistência de lesão 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 ao 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). 

 
021. Processo: 1.30.001.000764/2020-52 - Eletrônico  Voto: 1633/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão relatando 

eventuais irregularidades praticadas no âmbito de autos judiciais em trâmite perante o Juízo da 
1ª Vara Cível do Fórum da Barra da Tijuca, tendo em vista a suposta falsificação da assinatura 
de Juiz de Direito. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta 
ação criminosa ocorrida no âmbito de processo em trâmite na Justiça Estadual. Inexistência de 
lesão 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 ao 
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). 

 
022. Processo: 1.30.001.001035/2020-13 - Eletrônico  Voto: 1583/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento 

ao Cidadão comunicando supostos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1°), de 
usura pecuniária ou real (Lei n° 1.521/51, art. 4°) e de sonegação de IPVA (Lei n° 8.137/90, 
art. 1°). Relato de que determinado empresário teve uma evolução patrimonial relâmpago e 
desproporcional concomitante com a sua 'promoção' a pastor evangélico. Narrativa, ainda, de 
que o referido pastor está inserido em negócios envolvendo agiotagem e que carros de luxo são 
colocados no nome da igreja a fim de não recolherem IPVA. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 1) 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.Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, 
DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de 
crime(s) antecedente(s) de competência da Justiça Federal. 2) Comunicação de atividades 
envolvendo empréstimo de valores a terceiros. Operações decorrentes, a princípio, de 
agiotagem. Eventual crime contra a economia popular, de competência da Justiça Estadual 
(Súmula nº 498 do STF). 3) Suposta sonegação de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, cuja competência é dos Estados (CF, art. 155, III). Ausência de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
023. Processo: 1.30.001.003141/2019-06 - Eletrônico  Voto: 1658/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima comunicando suposta obtenção fraudulenta de 

benefício previdenciário por parte da investigada. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências. Instaurada Verificação de Procedência das 
Informações ' VPI, pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, apurou-se que a representada não 
recebe benefício previdenciário pelo RGPS e nem pela União, segundo pesquisa realizada no 
Portal da Transparência. Oficiada, a Marinha do Brasil esclareceu que a investigada também 
não é titular de qualquer benefício previdenciário. Realizada pesquisa ASSPA, constatou-se 
que não há referência a relação previdenciária mantida com a União, mas existe indicação de 
eventual vínculo mantido com o Estado do Rio de Janeiro. Inexistência de lesão 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 ao 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). 

 
024. Processo: 1.30.005.000089/2020-21 - Eletrônico  Voto: 1712/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a economia popular (art. 4º da Lei nº 1.521 

/51) e ameaça (art. 147 do Código Penal). Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao 
Cidadão, na qual a noticiante relata sofrer ameaças em decorrência do não pagamento de 
empréstimo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª Câmara). Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. STF Súmula nº 498: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, 
o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. 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). 

 
025. Processo: 1.33.000.002867/2019-11 - Eletrônico  Voto: 1647/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar o relato de que o investigado teria negociado Letra do 

Tesouro Nacional (LTN) falsa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 
A Secretaria do Tesouro Nacional afirmou que a LTN em questão é falsa. Porém, esclareceu 
que não existem LTN cartulares válidas, pois todas as LTN cartulares emitidas nos anos 70 
tinham prazo de vencimento de 365 dias. Dessa forma, não se verifica prejuízo a bem, serviços 
ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
tendo em vista que não mais existem LTN cartulares válidas. Somente vislumbra-se a prática 
do crime previsto no art. 171, do Código Penal, entre particulares. Inexistência de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Precedente desta 2ª CCR: Procedimento nº 1.33.000.000463/2020-27, 763ª 
Sessão Ordinária, de 09/03/2020, unânime; Procedimento nº 1.18.000.001826/2018-33, 722ª 
Sessão Ordinária de 27/08/2018, 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). 

 
026. Processo: 1.34.001.001733/2020-70 - Eletrônico  Voto: 1837/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVISÃO 

DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 24 DO STF. 
AUSÊNCIA DE TRIBUTO DEVIDO À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA 
PARA A PERSEGUIÇÃO PENAL NO ÂMBITO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1) Notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo, relacionando supostos crimes contra uma ordem tributária praticados, em 
tese, por representantes legais de empresa privada, uma vez que teriam sido omitidas 
declarações mensais obrigatórias no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional - PGDAS, entre os anos de 2013 e 2016, com redução de recolhimento de 
tributos devidos. Lavrados Autos de Infração referentes ao ISS e a taxa de fiscalização devida 
nos exercícios de 2013 a 2016, além de multas pelo descumprimento de obrigações acessórias. 
2) O Ministério Público do Estado de São Paulo remeteu os autos à Procuradoria da República 
no Estado de São Paulo, sob o argumento de que "a referida empresa era optante do Simples 
Nacional e gerou, em razão de sua conduta, uma supressão de tributos devidos à União e 
Município'. Assim, nos termos da Súmula nº 122 do STJ, a competência para o julgamento do 
feito caberia à Justiça Federal, em razão da conexão entre crimes de competência federal e 
estadual. 3) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). 4) Como bem ressaltou o 
Procurador da República oficiante, não há notícias da lavratura de nenhum Auto de Infração 
referente a tributo devido à União de modo que inexiste justa causa para a perseguição penal 
no âmbito federal. Isso porque os crimes previstos no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8137/90, 
possuem 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. 5) Eventualmente constatada irregularidades pela Receita 
Federal, após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade 
Fiscal deverá enviar a Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, 
que adotará as medidas cabíveis. 6) Homologação do declínio de atribuições. Retorno dos autos 
ao Ministério Público do Estado de São Paulo para providências de sua atribuição.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
027. Processo: 1.34.043.000127/2020-41 - Eletrônico  Voto: 1842/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Revisão de declínio 

de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ofensa exclusivamente aos interesses particulares 
dos titulares do direito autoral. Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. 
Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 
30/04/2014). Precedente 2ª CCR: NF 1.14.000.000831/2017-97, 690ª Sessão de Revisão, de 
25/09/2017, unânime. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
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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). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
028. Processo: JF-SOR-5006311-

36.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1722/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS E 

CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 
75/93, ART. 62, IV) E DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 33). 
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para a apuração da 
eventual prática de fatos previstos como crimes no artigo 334-A, § 1º, inciso IV, do 
Código Penal e no artigo 1º da Lei nº 8.176/91, tendo em vista que o investigado, no 
dia 26/06/2019, no seu estabelecimento comercial, foi preso em flagrante na posse de 
729 maços de cigarros de origem estrangeira, sem documentação comprobatória de 
regular introdução em território nacional, e 25 botijões de gás acondicionados de forma 
incorreta. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito 
em relação ao crime previsto no artigo 334, § 1º, inciso I, do Código Penal, por entender 
atípica a conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância, e o 
declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado de São Paulo no tocante ao 
delito previsto no artigo 1º da Lei nº 8.176/91. 3. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, IV, da 
LC nº 75/1993 e Enunciado nº 33. 4. A folha de antecedentes do investigado mostra a 
existência de procedimentos investigatórios diversos, por fatos delituosos anteriores a 
1995. Realizadas pesquisas nos Sistemas Aptus e Único não foram encontrados outros 
procedimentos similares ao presente. 5. Sobre o posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal ' STF a respeito da aplicação do princípio da insignificância destaca-se, ainda, 
decisão do Tribunal Pleno, em que foi acolhida a tese de que '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, Relator Min. ROBERTO 
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, DJe-030 18/02/2016) 6. A 
respeito da necessidade de adequação da norma à realidade social, vale lembrar: 'Não 
está na natureza do direito ser absoluto e imutável. O direito modifica-se e evolui como 
qualquer obra humana. Cada sociedade tem seu direito, com ela se formando e se 
desenvolvendo, como ela se transformando e, enfim, com ela seguindo sempre a 
evolução de suas instituições, de seus costumes e de suas crenças.' (A Cidade Antiga, 
Fustel de Coulanges, 1864, tradução de Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca, 
Ediouro, 1989, pág. 211). 7. Especificamente em relação ao crime de contrabando de 
cigarros, cumpre observar que, conforme tabela apresentada pelo Coordenador-Geral 
de Combate ao Contrabando e Descaminho ' COREP/RFB, disponibilizada em 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/sobre/gestao-estrategica/estatisticas, no 
ano de 2019 foram realizadas 9.183 autuações, com a apreensão total de mais de 230 
milhões de maços de cigarros contrabandeados. Desse total as apreensões inferiores a 
1.000 maços, embora representem 6.512, ou seja 2/3 do total das autuações, significam 
apenas 0,55% do total dos cigarros contrabandeados apreendidos, circunstância que 
demonstra, sem qualquer dúvida, a insignificância da conduta narrada nestes autos, 
seja por diminuta reprovabilidade, seja pela necessidade de se dar efetividade à 
repressão ao contrabando de vulto. 8. Diante desse quadro, a 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, recentemente, editou o Enunciado nº 90, que estabelece: 'É 
cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se 
adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 
1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela 
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais 
reiterações serão analisadas caso a caso'. 9. No caso em exame, o investigado foi 
encontrado na posse de 729 (setecentos e vinte e nove) maços de cigarros de origem 
estrangeira, sem documentação comprobatória de regular introdução em território 
nacional, e não foram encontrados outros procedimentos similares ao presente, 
situação que autoriza a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, 
o arquivamento. 10. No tocante ao eventual crime contra a ordem econômica, previsto 
na Lei nº 8.176/91, não há nos autos elementos que denotem ofensa a bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades, restando, portanto, carência de atribuição 
do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Nesse sentido é o Enunciado 
nº 38 desta 2ª CCR/MPF, que estabelece: 'A persecução penal da conduta ilícita de 
adquirir, distribuir e revender combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas 
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no art. 1º, da Lei nº 8.176/91, não é da atribuição do Ministério Público Federal, exceto 
quando houver interesse direto e específico da União, nos termos do art. 109, IV da 
Constituição Federal'. 11. Homologação do arquivamento em relação ao crime de 
contrabando de cigarros, previsto no artigo 334-A do Código Penal e do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual, no tocante ao crime contra a ordem 
econômica, tipificado no artigo 1º da Lei nº 8.176/91.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
029. Processo: DPF/AM-00431/2018-INQ Voto: 1701/2020 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 
VALADAO LOPES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. Possíveis 

irregularidades no recebimento de benefícios de salário-maternidade, em razão de suposta 
apresentação de documentação falsa (certidão de nascimento). Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências pela Polícia Federal, verificou-se que 
todas as declarações de nascido vivo (DN) são autênticas e regulares. Inexistência de 
informações de que tenha ocorrido, de fato, o crime mencionado, uma vez que as DNs dão 
conta do nascimento dos filhos das requerentes e que lhes autorizam requerer salário-
maternidade. Ausência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do 
CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
030. Processo: DPF/CE/JN-00024/2019-INQ Voto: 1710/2020 Origem: GABPRM2-RRR - 

RAFAEL RIBEIRO RAYOL  
Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de dano (CP, art. 163, p.ú., III). Ocorrência de 

abalroamento envolvendo um veículo oficial da Universidade Federal do Cariri ' UFCA, 
no dia 29/10/2016, que estava sendo conduzido por um funcionário terceirizado. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvido, o motorista terceirizado 
informou que estava parado em um semáforo quando um outro veículo teria batido em sua 
traseira. Que ao descer do carro, verificou que 'um outro carro atrás do dela, teria batido 
nela e ela teria batido no seu carro; QUE como tinha sido pouca coisa, ela saiu e foi embora, 
e o senhor do terceiro carro também foi embora; QUE o dano causado na Spin foi muito 
pequeno, e somente com o "martelinho de ouro" foi corrigido; QUE foi o próprio declarante 
quem corrigiu e pagou pelo dano'. Não configuração de eventual crime de dano, tendo em 
vista que as circunstâncias em que o fato ocorreu apontam para um acidente causado por 
culpa dos condutores, sendo que não há previsão do crime de dano culposo no ordenamento 
jurídico. Com relação ao crime previsto no art. 305 do CTB (afastar-se o condutor do 
veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
atribuída), não há elementos suficientes da autoria delitiva, uma vez que o funcionário 
terceirizado não anotou nenhuma informação que permitisse a identificação dos envolvidos 
(placas dos veículos, nomes dos condutores, etc). 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). 

 
031. Processo: DPF-GO-0417/2019-INQ Voto: 1708/2020 Origem: GABPR1-GOFA - 

GOETHE ODILON FREITAS 
DE ABREU  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Possível declaração falsa de união estável apresentada por cidadão angolano perante a 
SRPF/GO, em 16/07/2018, em procedimento que solicitava autorização para residir no 
Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvida, a 
brasileira M.G.F. afirmou que após se relacionar com o ora investigado durante algum 
tempo a distância, decidiu se mudar para Goiânia para residir com ele em união estável. 
No entanto, logo depois teve que retornar a São Paulo por ter sido informada que sua 
mãe estava com uma doença grave, razão pela qual não foi encontrada pela PF na 
residência em que residia com o companheiro em 20/11/2018. Para comprovar as 
informações prestadas, M.G.F. apresentou a certidão de óbito de sua genitora, ocorrida 
em 21/12/2018, em virtude de câncer, bem como a certidão de casamento com o 
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investigado, ocorrido no ano de 2019. Inexistência de provas ou indícios de que o 
investigado tenha faltado com a verdade ao declarar a união estável. Ausência de 
elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
032. Processo: DPF-UDI-00027/2019-

INQ 
Voto: 1791/2020 Origem: GABPRM1-PWPJ - 

POLYANA WASHINGTON 
DE PAIVA JEHA  

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

Noticiante relata que teve seu benefício assistencial do Programa Bolsa Família 
cancelado porque uma outra pessoa, em Minas Gerais, estaria recebendo o benefício em 
seu nome, utilizando-se de seu CPF, com mesma data de nascimento, porém com 
filiação diversa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
Oficiado, o CRAS/DF prestou esclarecimentos no sentido de que o Código Familiar e o 
Número NIS, nos cadastros CadÚnico e Sibec, eram diversos para a beneficiária que 
reside no Recanto das Emas/DF e aquela que residente em Minas Gerais. Verificação 
de que, no presente caso, em razão de homonímia, houve a exclusão indevida na esfera 
administrativa de benefício assistencial, e não a configuração de fraude para o seu 
recebimento. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
033. Processo: JF/CRI/SC-5010918-

81.2019.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1709/2020 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de tentativa de lesão corporal e desacato (CP, 

art. 129 c/c art. 14, II e art. 331). Notícia de que o investigado teria xingado e tentado 
agredir médico perito do INSS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). De 
acordo com a versão do médico perito, o investigado ficou nervoso no momento em que 
lhe eram feitas algumas perguntas sobre seu benefício previdenciário, situação em que 
tentou agredir o médico, bem como gritou e proferiu xingamentos. Ao ser ouvido, o 
investigado relatou que, ao realizar a revisão do benefício, foi questionado pelo médico do 
porquê o segurado não tinha melhorado e se estava tomando os medicamentos. Narrou 
também que o perito teria dito que o investigado havia fraudado o DENATRAN e que iria 
denunciá-lo, tendo em vista que não poderia possuir Carteira Nacional de Habilitação. Por 
fim, o investigado esclareceu que se sentiu caluniado e teria ficado bastante alterado, 
nervoso, momento em que levantou da cadeira, ficou de pé e falou alto com o médico, em 
razão do nervosismo, uma vez que nunca teria fraudado quem quer que seja, mas nega que 
tenha tentado agredir ou que tenha proferido alguma ofensa ou ameaça ao Perito. Consta 
dos autos que o investigado faz acompanhamento psiquiátrico há mais de 15 anos e que 
apresenta quadro depressivo grave, permanecendo incapaz para o trabalho devido ao 
comprometimento de humor e concentração. Ausência de indícios de que o investigado 
tenha tentado agredir a vítima. Inexistência de elementos que apontem a vontade específica 
de ofender a honra, humilhar, causar vexame, menosprezar o funcionário público no 
exercício de sua função ou em razão dela, tendo em vista que o agente é acometido de 
patologia que lhe compromete o humor e agiu sob efeito de forte emoção. Carência de justa 
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
034. Processo: JF/ES-5001963-

19.2019.4.02.5005-*INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1841/2020 Origem: GABPRM1-MAF - 
MALE DE ARAGAO 
FRAZAO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. Existência 

de indícios de omissão/subdeclaração de renda para fins de obtenção e manutenção de 
benefício assistencial oriundo do Programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências. Ouvida em sede policial, a investigada 
afirmou que para receber o Bolsa Família fez uma entrevista de cadastramento e depois 
fez recadastramentos anuais, sempre informando corretamente a renda familiar. Disse, 
ainda, que na época em que estava recebendo o benefício, seu marido comprou um 
veículo ano 2006/2007. Além do mais, não foi possível obter os documentos de 
entrevistas realizadas entre janeiro de 2013 e julho de 2018, que possibilitariam constatar 
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eventual omissão de informação sobre a renda familiar. Não comprovação da 
materialidade do crime de estelionato ou de autoria dolosa. Inexistência de elementos 
mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
035. Processo: JF/ES-5001976-

18.2019.4.02.5005-*INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1705/2020 Origem: SJUR/PRM-ES - 
SETOR JURIDICO DA 
PRM/COLATINA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. Existência 

de indícios de omissão/subdeclaração de renda para fins de obtenção e manutenção de 
benefício assistencial oriundo do Programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências. Ouvida em sede policial, a investigada 
(que faz diárias em propriedades rurais) afirmou ter declarado corretamente a renda 
familiar e que nunca omitiu renda sua e de seu marido (que trabalha como pedreiro) em 
nenhuma das entrevistas. Disse, ainda, que no recadastramento levava a declaração da 
escola e só era perguntada sobre o peso e altura das crianças, sendo que ninguém lhe 
questionava quanto ganhava no ano, tendo sido indagada sobre sua renda familiar apenas 
na entrevista de cadastro. Além do mais, não foi possível obter os documentos de 
entrevistas realizadas entre janeiro de 2013 e novembro de 2018, que possibilitariam 
constatar eventual omissão de informação sobre a renda familiar. Não comprovação da 
materialidade do crime de estelionato ou de autoria dolosa. Inexistência de elementos 
mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
036. Processo: JF-PA-1002484-

42.2020.4.01.3900-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1803/2020 Origem: GABPR2-RAN - 
RICARDO AUGUSTO 
NEGRINI  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 50 da Lei n° 6.766/1979. 

Comunicação de que o investigado teria efetuado o parcelamento irregular de solo e 
vendido terras que lhe haviam sido doadas pela Superintendência do Patrimônio da 
União - SPU. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Juntou-se aos autos 
a cópia do procedimento administrativo de doação em que se verifica que o investigado 
realizou requerimento administrativo para doação das terras a fim de promover a 
construção de residências para funcionários da indústria química de Barcarena/PA. As 
doações foram efetivamente realizadas mas, anos depois, a SPU informou o 
cancelamento do registro da escritura pública de doação dos imóveis da União. 
Inexistência de prova de que o investigado tivesse o dolo de efetuar o parcelamento do 
solo de forma irregular, uma vez que requereu e, efetivamente, recebeu documento que 
lhe assegurava a propriedade dos terrenos. Não verificação de vontade e consciência 
de praticar o tipo penal do art. 50 da Lei nº 6766/79. Com relação aos possíveis atos de 
improbidade administrativa praticados pelos envolvidos na lavratura da escritura de 
doação ilegal, já foi determinada a extração de cópias deste apuratório e seu 
encaminhamento ao Núcleo de Combate a Corrupção. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
037. Processo: JF-RO-1001226-

76.2020.4.01.4100-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1660/2020 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. Possível 

recebimento indevido de benefício assistencial oriundo do Programa Bolsa Família, 
em razão de a titular constar registrada formalmente como empresária individual. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada sacou apenas 03 
(três) parcelas do referido programa, entre outubro e dezembro de 2015, no valor total 
de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Realizadas diligências, não foram constatados 
elementos que indiquem que a beneficiária auferia concomitantemente qualquer tipo 
de pró-labore ou renda originados da empresa, ou ainda que seu perfil não atendia aos 
critérios para a percepção do benefício, no período apurado. Inexistência de elementos 
mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
038. Processo: JF-SCA-5002167-

04.2019.4.03.6115-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1750/2020 Origem: GABPRM2-LMCFC - 
LUCIO MAURO CARLONI 
FLEURY CURADO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação encaminhada pelo Juízo da 1ª 

Vara Federal em São Carlos/SP, noticiando a eventual prática do crime de fraude 
processual (CP, art. 347). De acordo com a notícia-crime, nos autos de Busca e 
Apreensão Fiduciária ajuizada pela Caixa Econômica Federal, os responsáveis pela 
pessoa jurídica demandada teriam mentido ao Oficial de Justiça, por duas vezes, para 
ocultar o veículo objeto da busca e apreensão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Interrogado, o investigado declarou que 'nunca teve a intenção de cometer 
ato atentatório contra a Justiça, uma vez que não estava na posse do veículo'. Por fim, 
o veículo acabou sendo entregue à Caixa Econômica Federal e a empresa e seu 
responsável multados em 20% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 
Justiça. Conduta narrada que não se amolda à hipótese prevista no art. 347 do Código 
Penal, que exige 'inovação artificiosa' com o especial fim de 'induzir a erro o juiz'. No 
caso concreto, o investigado não modificou, adulterou ou mudou o estado do veículo, 
nem agiu com o especial fim de induzir a erro o magistrado, mas somente tentou ocultar 
a localização do bem, conduta atentatória à dignidade da justiça, civilmente punível 
nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil, já devidamente aplicado no caso. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
039. Processo: SPF/RR-0040/2019-INQ Voto: 1720/2020 Origem: GABPR1-MAL - 

MIGUEL DE ALMEIDA 
LIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Investigados que teriam afirmado a ausência de outros vínculos empregatícios quando 
contratados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAU), para a Missão 
Evangélica em 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
Oitiva dos investigados. G.E.C.D. informou que, no momento do contrato, não possuía 
outro vínculo e que os horários eram compatíveis. Já S.C.C.R. afirmou que não estava de 
má-fé e que acreditava que apenas vínculos efetivos deveriam ser informados. Por sua 
vez, J.C.G. alegou que os horários eram compatíveis e que não houve dolo, já que não era 
exigida a dedicação exclusiva. Por fim, L.N.P. disse que não lembrava do conteúdo da 
declaração, bem como que passou pouco tempo com os dois vínculos e que ambas as 
chefias estavam cientes da situação. Oficiada para juntar documentos que demonstrassem 
o período do vínculo dos servidores com o Estado de Roraima, a SETRABES informou 
que perdeu tais informações em um incêndio. Fatos ocorridos em 2011. Ausência de 
elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
040. Processo: SRPF-AP-00180/2017-INQ Voto: 1733/2020 Origem: GABPR4-JCCN - 

JOAQUIM CABRAL DA 
COSTA NETO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de 

invasão de terra pública (Lei nº 4.947/66, art. 20), em razão da notícia de que o 
investigado A.M.B. teria a posse irregular de um imóvel rural. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o investigado A.M.B. cometeu suicídio 
em 08/05/2018. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Tendo em vista a informação 
policial de que a referida área ainda estaria sendo desmatada por outra pessoa (A.R.F.), 
bem como que as terras com posses suspeitas teriam sido cadastradas no Sistema de 
Gestão Fundiária - SIGEF pelo responsável técnico M.P.B., o Procurador oficiante 
determinou a extração de cópias dos autos do presente IPL para autuação de uma notícia 
de fato criminal, vinculada ao 4º Ofício da PR/AP, com o fim de apurar os crimes 
eventualmente praticados pelos referidos indivíduos (Lei nº 4.947/66, arts. 19 e 20 e CP, 
arts. 299 e 313-A). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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041. Processo: 1.11.000.000586/2019-91 - Eletrônico  Voto: 1614/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Comunicando da suposta ocorrência de falsidade ideológica, de fraude processual e de ato 
atentatório à dignidade da justiça em dois autos em trâmite na Justiça do Trabalho. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga e genérica, 
desacompanhados de elementos de informação capazes de possibilitar uma investigação 
idônea. Expedição de ofício ao noticiante, solicitando-lhe informações sobre os eventuais fatos 
ilícitos ocorridos e que especificasse a conduta supostamente praticada pelo autor do delito, 
bem como encaminhasse documentos de que disponha acerca dos fatos. Expediente devolvido 
pelos correios sob o motivo "não procurado". Obtenção de êxito de contato por e-mail, 
oportunidade em que o suposto noticiante afirmou não ter conhecimento acerca do Digi-
denúncia realizado. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
042. Processo: 1.14.000.000315/2020-68 - Eletrônico  Voto: 1550/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Manifestação 

sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante alega que psicólogo 
estaria vendendo atestados para justificar indevidamente o afastamento de policiais federais e 
policiais rodoviários federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
Oficiadas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal afirmaram que apenas homologam 
atestados emitidos por profissionais médicos e odontólogos, devidamente registrados nos 
respectivos conselhos de classe, não sendo aceito atestado emitido por psicólogo. Materialidade 
delitiva não evidenciada. 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). 

 
043. Processo: 1.14.002.000179/2019-52 - Eletrônico  Voto: 1622/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO 
FORMOSO-BA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestante alega que realizou muitas pesquisas e verificou que diversos 

prefeitos baianos (dentre os quais os atuais prefeitos de Itiúba, Pindobaçu e Umburanas) 
possuem dois ou mais CPFs, possivelmente para praticar os crimes de falsidade ideológica e 
contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligencias. O 
Prefeito de Umburanas/BA, informou que possui apenas um CPF e que o outro documento 
informado foi emitido em duplicidade por erro da Receita Federal, mas que já foi cancelado em 
07/2004. Por sua vez, o Prefeito de Pindobaçu/BA alegou que não possui dois CPFs, que todas 
as suas informações fiscais estão atualizadas e que os demais CPFs informados possuem 
situação cadastral suspensa desde novembro de 1990, com data de nascimento diversa da sua, 
o que sugere que sejam homônimos seu. Oficiada, a Receita Federal informou que as pessoas 
investigadas possuem situação cadastral regular e que os demais CPFs informados como 
irregulares foram cancelados por multiplicidade e que não houve registros de uso. Teor da 
manifestação não confirmado. Ausência de materialidade delitiva. 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). 

 
044. Processo: 1.15.000.000532/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1664/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 139 c/c art. 141, I, ambos do CP. 

Manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando possível 
ocorrência de crime de difamação contra o Presidente da República, em razão de publicação, 
em rede social, de imagem de cunho difamatório à sua figura. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Caso em que a ação penal é pública condicionada, sendo que só será 
procedida mediante a requisição do Ministro da Justiça, nos termos do disposto no art. 141, I 
c/c art. 145, § único, ambos do CP. Ausência de requisito necessário ao oferecimento da 
denúncia, qual seja, a requisição por quem de direito (condição de procedibilidade). 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
045. Processo: 1.15.000.000796/2020-74 - Eletrônico  Voto: 1796/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). Verificação, pela 

Juíza Trabalhista, da prestação de declaração falsa pela testemunha ao afirmar que não 
mantinha relação pessoal com o reclamante. Contradição de plano constatada, uma vez que o 
próprio reclamante afirmou em Juízo que vivia maritalmente com a testemunha. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conta dos autos que a investigada ao ser ouvida 
na PF/CE 'reconheceu que mentiu ao dizer não manter nenhuma relação pessoal com referido 
senhor [reclamante]', bem como que 'neste ato se retrata, reconhecendo ter mentido perante a 
Justiça do Trabalho, do que se arrepende profundamente'. Retratação da testemunha realizada 
antes da sentença trabalhista. Conduta não punível (CP, art. 342, § 2º). Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
046. Processo: 1.16.000.000583/2020-13 - Eletrônico  Voto: 1836/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela Justiça Trabalhista. Comunicação 

de que a INFRAERO foi intimada para comprovar o cumprimento de ordem judicial, que 
tratava da incorporação no contracheque do servidor do valor de R$ 5.196,61 ao salário-base. 
Contudo, a referida empresa pública não teria cumprido, satisfatoriamente, as determinações 
judiciais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que, ao ser 
intimada para comprovar o cumprimento da ordem judicial, foi prevista também a cominação 
de multa no caso de inércia. Enunciado n° 61 da 2ª CCR: 'Para a configuração do crime de 
desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário 
que não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, e que o 
destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento caracteriza crime'. Além 
do mais, conforme ressaltado pelo Procurador oficiante 'estando a discussão acerca do 
cumprimento da decisão judicial ainda em aberto, conformo (sic) informado pela reclamada, 
que informou estar no prazo para oposição de embargos de declaração, não se pode cogitar da 
prática de crime. Ademais, eventual descumprimento decorrente da má interpretação do título 
judicial seria decorrente de erro, restando afastado o dolo exigido para a configuração do delito'. 
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
047. Processo: 1.18.000.000598/2020-07 - Eletrônico  Voto: 1862/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima informando que J.Q.S teria praticados os crimes de 

porte ilegal de armas, estelionato, furto, falsificação de documento particular, invasão de 
dispositivo informático e comercialização de moeda falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, a Polícia Federal encontrou apenas uma única 
ocorrência, realizada em 2012, que diz respeito ao IP registrado em nome do investigado, 
quando houve acesso à conta de cliente da Caixa Econômica Federal e foi realizado pagamento 
de um título bancário no valor de R$ 371,17. Entretanto, não há qualquer outra prova de 
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participação do investigado, uma vez que um terceiro poderia facilmente ter se utilizado de seu 
terminal de conexão para a prática criminosa. Apesar das diligências efetuadas, não houve 
elementos mínimos de autoria e materialidade relativa aos fatos narrados na manifestação. 
Inexistência 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). 

 
048. Processo: 1.18.000.002989/2019-14 - Eletrônico  Voto: 1693/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62, IV). 

CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REITERAÇÃO DA CONDUTA. SOMA DOS 
TRIBUTOS ELIDIDOS NÃO SUPERIOR A R$ 20.000,00. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 
Trata-se de Notícia de Fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tipificado 
no art. 334 do Código Penal, devido à apreensão de produtos de origem estrangeira 
desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país. 
O Demonstrativo de Créditos Tributários Elididos indicou que o valor dos tributos (II+IPI) com 
a importação irregular foi de R$ 727,57. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito por entender atípica a conduta do agente em razão da aplicação do 
princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, 
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite 
fixado pela própria Receita Federal para o ajuizamento da execução fiscal, a teor do disposto 
no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, do 
Ministério da Fazenda, valor não atingido no caso. 3. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 
75/1993. 4. Realizadas pesquisas nos Sistemas Aptus e Único foi encontrado outro 
procedimento (NF nº 1.18.000.002678/2017-93), arquivado judicialmente, com a aplicação do 
princípio da insignificância, feito em que os tributos (II+IPI) ilididos com a importação 
irregular foi de R$ 12.080,00. Não foram encontradas outras reiterações. 5. De início, cumpre 
observar que nosso ordenamento adota o direito penal do fato para responsabilizar o agente 
pelo fato criminoso que cometeu, utilizando o direito penal do autor apenas para definir a 
quantificação da pena, de forma que sua fixação (art. 59 do Código Penal) atende aos 
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente e outros critérios de caráter puramente 
subjetivo. 6. 'O sujeito deve ser punido pelo que concreta e objetivamente faz, não pelo que é. 
Em Direito penal não devemos nunca considerar ou reconhecer o delito pelo que o sujeito 
ostenta (antecedentes, reincidência etc.), senão pelo que ele praticou objetivamente, e na 
medida em que afetou o bem jurídico protegido'. 7. Importante ressaltar, ainda, que, apesar da 
inexistência de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de 
conduta por aplicação do princípio da insignificância, consideradas as circunstâncias do caso 
concreto, exigindo, para tanto, o atendimento de determinados critérios, consoante bem 
delineado no julgado do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de Mello, 
quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade 
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 8. É pacífico na jurisprudência que 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, do Ministério da Fazenda. 9. Mas, os maus antecedentes, a reincidência ou a reiteração 
da conduta devem ser um empecilho à aplicação do princípio da insignificância no crime de 
descaminho? A resposta é negativa. Explico. 10. A própria Lei nº 10.522/2002 determina que, 
para atingir o limite indicado justificador da execução fiscal, a Fazenda Nacional poderá reunir 
os débitos resultantes de todas as inscrições existentes e executá-los de uma só vez em processo 
único, ou seja, ainda que existam reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva, se o 
débito não for superior a R$ 20.000,00 não há, em princípio, interesse fiscal na execução do 
crédito, situação que nos remete aos conceitos extraídos do HC n. 136.984/SP, Ministra Rosa 
Weber, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 15/3/2017. 11. No mesmo sentido são 
diversos julgados do STF e STJ transcritos neste voto, em especial os Informativos STF nos 
516, 490 e 391. 12. Nesse contexto, atenta aos conceitos de reincidência, reiteração e 
habitualidade delitiva, independentemente da situação do réu, é possível utilizar-se do princípio 
da insignificância, por força de um argumento já bastante discorrido: o direito penal do autor 
deve ser repudiado, não dando lugar às circunstâncias de caráter pessoal para punir o agente. 
Tais circunstâncias somente devem ser analisadas no momento posterior da aplicação da pena. 
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13. Assim, diante da lei vigente, da doutrina e dos precedentes colhidos e 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 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) e não 
impede que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos 
do caso concreto (HC 123533, Tribunal Pleno, STF). 14. Diante disso, a teor do que dispõe o 
§ 4º, do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, considerando que no caso em exame a soma dos valores 
dos tributos iludidos nas 2 (duas) ocorrências totaliza R$ 12.807,57, não sendo portanto 
superior R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme fixado nas Portarias nº 75 e 130/MF, não 
havendo interesse fiscal na execução do crédito, e, portanto, em conexão com os postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, aplico o princípio da 
insignificância para reconhecer a irrelevância material da conduta, o que autoriza o 
arquivamento. 15. Homologação do arquivamento. 16. Necessária comunicação à Receita 
Federal para ciência do arquivamento, ressaltando que nova Representação Fiscal para Fins 
Penais deve ser encaminhada ao Ministério Público Federal na hipótese de o investigado 
alcançar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em tributos elididos, pela reiteração de 
condutas da mesma natureza, para as providências pertinentes.  

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. Mônica Nicida Garcia. 

 
049. Processo: 1.22.004.000202/2019-17 - Eletrônico  Voto: 1714/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de uso de documento falso e falsificação de 

documento particular (CP, art. 304 c/c art. 298). A Subseção Judiciária de São Sebastião do 
Paraíso/MG informou que a investigada, funcionária terceirizada da Vara Federal, teria 
apresentado atestado médico falso com o fim de justificar ausência ao trabalho. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a apresentação do documento 
falso não logrou êxito, havendo imediata constatação da possível contrafação pela secretaria da 
Vara, que entrou em contato com o médico, que supostamente teria emitido e o atestado, e 
confirmou a ventilada suspeita. De acordo com a Procuradora oficiante, o documento falso foi 
submetido a procedimento grosseiro de adulteração, pois tratava-se de cópia xerográfica sobre 
a qual a assinatura foi sobreposta a caneta, sendo evidente a ausência de potencialidade lesiva. 
Em vista disso, conforme abalizado entendimento jurisprudencial, em relação a tal documento, 
é o caso de se reconhecer a figura do crime impossível, conforme o artigo 17 do Código Penal, 
em razão de tratar-se de meio absolutamente ineficaz, sem potencial lesivo para lesar o bem 
jurídico tutelado pela norma. Precedente: HC 201101099468, JORGE MUSSI, STJ ' QUINTA 
TURMA, DJE de 13/10/2011. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
050. Processo: 1.24.000.000383/2020-81 - Eletrônico  Voto: 1640/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício remetido pelo Chefe de Cartório da 50ª Zona Eleitoral, 

informando acerca do indeferimento do requerimento de transferência do domicílio eleitoral 
dos representados, devido a não comprovação de vínculos com a localidade pleiteada. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Promotora eleitoral ressaltou que diversas 
diligências foram realizadas para constatar a suposta prática de crimes eleitorais (dentre as quais 
a tentativa de intimação dos investigados), porém tais medidas não lograram êxito, em razão 
da não localização dos noticiados. Com isso, expediu ofício à Polícia Federal, que possui um 
aparato técnico mais adequado para as investigações necessárias, solicitando a instauração de 
inquérito policial para uma melhor apuração dos fatos. Esgotamento do objeto do presente 
procedimento. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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051. Processo: 1.24.000.001669/2019-40 - Eletrônico  Voto: 1639/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício remetido pelo Chefe de Cartório da 50ª Zona Eleitoral, 

informando acerca do indeferimento do requerimento de transferência do domicílio eleitoral da 
representada, devido a não comprovação de vínculos com a localidade pleiteada. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Promotora eleitoral ressaltou que a noticiada e seu 
noivo foram ouvidos, tendo sido esclarecido que ela reside em Montadas/PB desde 06/07/2019, 
mas passa o dia trabalhando em Campina Grande/PB. Não comprovação da prática de crime 
eleitoral, uma vez que, de acordo com as informações colhidas, a representada possui domicílio 
em Montadas e em Campina Grande. 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). 

 
052. Processo: 1.25.008.000082/2019-14 - Eletrônico  Voto: 1730/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Administrativo. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Comunicação 

de que empregado demitido sem justa causa continuou trabalhando na empresa sem o 
respectivo registro, bem como recebendo seguro-desemprego concomitantemente com o 
exercício da atividade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Celebração de 
acordo de não-persecução penal, homologado judicialmente. Compromisso dos investigados 
de cumprirem as seguintes condições: a) comunicar ao MPF eventual mudança de endereço, 
número de telefone ou e-mail; b) pagar a quantia de R$ 5.160,00 a uma associação; c) 
comprovar mensalmente o cumprimento das condições estabelecidas. Informação de que as 
condições acima citadas foram devidamente cumpridas, tendo o juízo declarado extinta a 
punibilidade dos investigados. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
053. Processo: 1.28.000.001354/2015-20 Voto: 1755/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Comunicação de que o investigado inseriu informação falsa em formulário para inscrição 
definitiva na OAB/RN, com relação ao não exercício de 'qualquer função, atividade ou cargo 
público'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Celebração de acordo de não-
persecução penal, devidamente homologado. Compromisso do investigado de cumprir as 
seguintes condições: a) comunicar ao MPF eventual mudança de endereço ou número de 
telefone; b) pagar a quantia de R$ 5.000,00 a um grupo de apoio à criança com câncer; c) 
comprovar o cumprimento das condições estabelecidas. Informação de que as condições acima 
citadas foram integralmente cumpridas pelo investigado. Esgotamento do objeto do presente 
procedimento. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
054. Processo: 1.29.000.000182/2020-05 - Eletrônico  Voto: 1826/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato. Crimes contra a ordem tributária, previstos nos artigos 1º, I e 2º, I, ambos da 

Lei nº 8137/90. Provável dissimulação na alienação do estabelecimento empresarial na tentativa 
de ocultar a responsabilidade tributária e, com isso, sonegar tributos. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Crime previsto no art. 1º, inciso I. 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. 
2) Crime previsto no art. 2º, inciso I. Crime de natureza formal, que 'independe de um resultado 
naturalístico para sua consumação, sendo que sua aplicabilidade se dá justamente naqueles 
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casos em que a apuração fiscal identificou a omissão ou a declaração falsa antes do dano. A 
finalidade da conduta prevista no art. 2º, inciso I, é eximir-se do pagamento (total ou 
parcialmente) do tributo devido, de modo que, caso haja a descoberta anterior a produção do 
resultado pretendido (delito-fim previsto no art. 1º), pelos órgão de fiscalização, estará 
configurado o delito do art. 2º (delito-meio).' (REsp 1177354/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, 
Quinta Turma, DJe 25/10/2013) 'Ainda que possua natureza formal a prática atribuída ao 
paciente ' aquela descrita no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 ', em casos que tais, de igual forma, o 
procedimento penal não prescinde do prévio esgotamento da esfera administrativa, ou seja, 
também se faz necessária a constituição definitiva do crédito tributário.' (HC 73.353/RJ, Rel. 
Min. Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 06/05/2008, DJe 24/11/2008). 3) Ausência de 
justa causa para o prosseguimento do feito. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, 
por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá enviar a Representação Fiscal para Fins Penais 
ao Ministério Público Federal. 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). 

 
055. Processo: 1.29.000.002106/2019-92 - Eletrônico  Voto: 1571/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação realizada por banco cooperativo informando 

a constatação de supostas irregularidades em operação de crédito contratada com recursos do 
BNDES. A instituição bancária noticiou que foi disponibilizado o valor de R$ 45.392,00 para 
a construção de um galpão para abrigo de máquinas agrícolas. Contudo, o mutuário, alegando 
inviabilidade de quitação das parcelas do investimento, uma vez que seus negócios não estariam 
rendendo conforme o esperado, desistiu da execução do projeto e optou pela liquidação 
antecipada do crédito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a própria 
instituição noticiante informou que a comunicação ao MPF no presente caso teria caráter "pro 
forma", a fim de atender ao disposto na Circular do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES n° 11/2017, de 10/05/2017, não trazendo nenhuma referência a 
qualquer fraude na obtenção ou mesmo desvio dos valores obtidos no financiamento. Relatou, 
ainda, a inexistência de prejuízos financeiros diretos ao BNDES, bem como a devolução do 
valor correspondente ao crédito concedido, de onde se extrai que eventual controvérsia 
decorrente dos fatos já se encontra solucionada no âmbito da própria instituição financeira. 
Ausência de indícios da prática de crime. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo 
as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
056. Processo: 1.29.008.000049/2020-71 - Eletrônico  Voto: 1560/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de moeda falsa, descrito no art. 289, § 1º, do CP. 

Consta dos autos que a Polícia militar apreendeu com o investigado 4 cédulas de R$ 5,00 reais, 
aparentemente falsificadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
Verifica-se que Laudo Pericial atestou que as cédulas eram autênticas. Materialidade delitiva 
não evidenciada. 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). 

 
057. Processo: 1.29.012.000030/2020-65 - Eletrônico  Voto: 1828/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BENTO 
GONCALVES-RS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de carta apócrifa, na qual é narrada a possível prática de crimes 

tributários pelo representante de empresa de transporte de cargas, a qual estaria reduzindo o seu 
faturamento por meio da criação de outras pessoas jurídicas, com o objetivo de manter a 
empresa em regime fiscal mais benéfico. Narra, ainda, que a referida empresa descumpre 
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normas trabalhistas na contratação de seus motoristas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). 1) Crime previsto no art. 1º, da Lei nº 8137/90. 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. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Após o trânsito em julgado na esfera 
administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá enviar a Representação Fiscal 
para Fins Penais ao Ministério Público Federal. 2) Supostas irregularidades trabalhistas. Além 
do relato apócrifo, não foram trazidos elementos que indiquem uma existência das ilicitudes. 
Assim, na ausência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento das investigações, 
as informações devem ser submetidas ao órgão de fiscalização das relações de trabalho, afim 
de que este adote providências fiscalizatórias. 3) 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). 

 
058. Processo: 1.30.001.000672/2019-39 - Eletrônico  Voto: 1835/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante, servidor da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), relata que a coordenadora de 
Gestão de Pessoas o teria difamado e caluniado, durante a realização de reunião entre os 
servidores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Tratando-se a vítima de 
funcionário público no exercício de suas funções, a ação penal é pública mediante a 
representação do ofendido, nos termos do disposto no art. 141, II c/c art. 145, § único, ambos 
do CP. Segundo o que consta dos autos, o noticiante afirma que, em reunião gravada em áudio, 
um dos chefes teria elevado o seu tom de voz e apontado o dedo para o rosto do representante 
em razão das críticas realizadas. Assim, em função das discussões desencadeadas o referido 
representante foi convocado para uma nova reunião, também gravada a coordenadora de Gestão 
de Pessoas, ocasião em que o noticiante alega ter sido difamado e caluniado pela investigada. 
Segundo o Procurador oficiante, ao analisar os áudios das reuniões verifica-se que as discussões 
com o Chefe foram iniciadas pelo próprio representante e que a coordenadora apenas relatou o 
ocorrido na referida reunião. Meras ilações, sem fundamentos concretos e plausíveis. Dos 
documentos encaminhados, não foi possível vislumbrar quaisquer fatos hábeis a justificar a 
instauração de procedimento investigatório. 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). 

 
059. Processo: 1.32.000.000420/2019-45 - Eletrônico  Voto: 1833/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO SIGILOSA. POSSÍVEL CÂMBIO ILEGAL DE 

MOEDAS. REALIZADAS DILIGÊNCIAS O FATO NARRADO NÃO FOI CONFIRMADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. NARRATIVA DE OUTRAS 
ILICITUDES CUJA PERSECUÇÃO PENAL É DA ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. NECESSÁRIA REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS. 1) Notícia de 
Fato autuada a partir de representação sigilosa relatando suposta cobrança de aluguel abusivo 
de imigrantes venezuelanos, inexistência de condições mínimas de higiene e segurança ou 
qualquer documento autorizativo para funcionamento do local, uma espécie de pousada e o fato 
de que o investigado, suposto proprietário, fazer transferência de dinheiro para pessoas 
residentes na Venezuela, cobrando uma taxa de 30% (trinta por cento) por transação. 2) Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 3) Inicialmente, verifica-se que a cobrança abusiva 
de aluguel e o funcionamento do estabelecimento sem alvará, não atentam contra bens, serviços 
e interesses da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas, restando 
somente à apreciação do Parquet Federal a investigação da suposta existência do crime 
capitulado no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. 4) Diante dos indícios apresentados 
e considerando a necessidade de colher elementos de informação quanto à materialidade e 
autoria de infração penal, instaurou-se uma Verificação de Procedimento de Informações (VPI) 
da Polícia Federal, para que realizasse diligências no local com o intuito de verificar a possível 
prática de câmbio ilegal de moedas e, em caso positivo, instaurar o inquérito policial. 5) 
Realizadas diligências, os fatos narrados não foram confirmados. 6) Esgotamento das 
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Arquivamento que não 
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gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas 
(CPP, art. 18). 7) Homologação do arquivamento. 8) Necessária remessa de cópia dos autos ao 
Ministério Público Estadual para as providências pertinentes relacionadas à notícia de suposta 
cobrança de aluguel abusivo de imigrantes venezuelanos, inexistência de condições mínimas 
de higiene e segurança ou qualquer documento autorizativo para funcionamento do local.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
060. Processo: 1.33.000.000382/2020-27 - Eletrônico  Voto: 1617/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOAÇABA-SC  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de comunicação realizada pelo Banco do Brasil acerca de 

supostas irregularidades em operação de crédito contratada com recursos do BNDES, para a 
compra de maquinário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de 
que o inadimplemento (não financeiro) da operação contratada ocorreu em razão de decretação 
de falência da empresa fabricante do maquinário, tendo sido devidamente liquidada a operação 
do financiamento dentro do prazo de 210 dias, previsto na Circular SUP/ADIG nº 54/2019 ' 
BNDS. A própria Instituição Financeira Credenciada destacou que 'não foi apurado pelo Banco 
qualquer indício de desvio de finalidade da aplicação de recursos ou de outros crimes 
relacionados à operação objeto do financiamento'. Ausência de indícios da prática de crime. 
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver 
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
061. Processo: 1.34.001.002502/2020-83 - Eletrônico  Voto: 1843/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO DE ANOTAÇÃO EM CTPS (CP, 

ART. 297, § 4º) E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 
337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). HOMOLOGAÇÃO. 
1) Quanto à omissão de anotação em CTPS, extrai-se do Informativo nº 539 do STJ (de 
15/05/2014): 'a simples omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) não configura, por si só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, 
do CP). Isso porque é imprescindível que a conduta do agente preencha não apenas a tipicidade 
formal, mas antes e principalmente, a tipicidade material, ou seja, deve ser demonstrado o dolo 
de falso e a efetiva possibilidade de vulneração da fé publica. Com efeito, o crime de 
falsificação de documento público trata-se de crime contra a fé pública, cujo tipo penal depende 
da verificação do dolo, consistente na vontade de falsificar ou alterar o documento público, 
sabendo o agente que o faz ilicitamente. Além disso, a omissão ou alteração deve ter concreta 
potencialidade lesiva, isto é, deve ser capaz de iludir a percepção daquele que se depare com o 
documento supostamente falsificado Ademais, pelo princípio da intervenção mínima, o Direito 
Penal só deve ser invocado quando os demais ramos do Direito forem insuficientes para 
proteger os bens considerados importantes para a vida em sociedade. Como corolário, o 
princípio da fragmentariedade elucida que não são todos os bens que têm a proteção do Direito 
Penal, mas apenas alguns, que são os de maior importância para a vida em sociedade. Assim, 
uma vez verificado que a conduta do agente é suficientemente reprimida na esfera 
administrativa, de acordo com o art. 47 da CLT, a simples omissão de anotação não gera 
consequências que exijam repressão pelo Direito Penal' (REsp nº 1.252.635/SP, 5ª Turma, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2014). Portanto, não constitui crime (falsidade de 
documento público por equiparação) a falta de anotação do vínculo empregatício em CTPS, 
pelo empregador. Irregularidade de natureza administrativa e trabalhista, que não tem 
repercussão na esfera penal. Lesividade mínima ao empregado. Desnecessidade de intervenção 
do Direito Penal. Atipicidade da conduta. Enunciado 2ª CCR nº 26 que se encontra suspenso. 
Precedente 2ª Câmara: 1.18.001.000179/2019-13, 742ª Sessão de Revisão, de 27/05/2019, 
unânime. Nesse mesmo sentido: REsp nº 1.459.294/MG, STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 
DJe de 21/08/2017. 2) Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do investigado. Crime 
de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. 
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 
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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). No caso, a sentença 
trabalhista ainda não transitou em julgado, não havendo constituição definitiva do crédito 
tributário. Aplicação dos Enunciados nº 63 e 79 da 2ª CCR. 3) Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
062. Processo: 1.34.001.007689/2019-78 - Eletrônico  Voto: 1616/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO E DE 

INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA OFICIAL (CP, ARTS. 171, § 3° C/C 313-
A). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À SERVIDORA DO INSS, QUE JÁ 
É INVESTIGADA EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. EM RELAÇÃO AO 
BENEFICIÁRIO, NÃO SE VERIFICA, POR ORA, INDÍCIOS DE DOLO EM SUA 
CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada para 
apurar possível prática dos crimes de estelionato majorado e de inserção de dados falsos em 
sistema oficial (CP, arts. 171, § 3º c/c art. 313-A). Comunicação de que I.F.T., ex-servidora do 
INSS, inseriu dados falsos em sistema de informações, a fim de obter vantagem indevida para 
si e para outrem, consistente na concessão de benefício previdenciário para R.V.. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com relação à ex-funcionária 
I.F.T. ressaltando que ela já foi denunciada em inúmeros procedimentos criminais pelo 
cometimento de atos ilícitos semelhantes aos ora tratados e é investigada em vários outros IPLs. 
Ressaltou, ainda, que não há prova do envolvimento doloso de outras pessoas, seja servidor, 
intermediário ou segurado. Afinal, não houve apresentação de documento falso por parte do 
segurado ou do intermediário e não há indicação de que outro servidor tenha auxiliado I.F.T. 
nas fraudes empregadas. 3. De acordo com os autos, a ex-servidora I.F.T., de fato, já foi 
denunciada em diversas ações penais por atuação criminosa em vários outros benefícios e há 
diversos inquéritos instaurados para apurar outras condutas fraudulentas semelhantes. Dessa 
forma, não há interesse processual na instauração de nova persecução em juízo com relação à 
ex-servidora, sendo que a continuidade do presente feito em nada alteraria o já bem definido 
panorama probatório do caso, não servindo, ademais, para aumentar significativamente as 
eventuais penas a ela cominadas. Precedente 2ª CCR: JF-ARA-0002786-72.2017.4.03.6120, 
Sessão de Revisão 687, de 28/08/2017, unânime. Precedente 5ª CCR: Processo n° 
1.30.001.002086/2016-86, Voto n° 10463/2016, Sessão n° 937, de 15/12/2016, unânime. 4. De 
acordo com a Orientação n° 36, a 2ª CCR 'ORIENTA os membros do Ministério Público 
Federal com atuação na área criminal sob sua coordenação a realizar o arquivamento dos 
chamados 'rescaldos' das operações previdenciárias, dispensando-se a instauração de inquérito 
policial ou de investigação criminal própria ou arquivando os feitos já instaurados, quando a 
persecução penal/investigação estiver em estágio avançado ou já houver sido ajuizada a ação 
penal e, após minuciosa análise, ao Procurador da República oficiante restar evidenciado que 
os fatos: a) não modificam o panorama probatório atual; b) não são suficientes para um aumento 
substancial das penas dos investigados na operação originária; c) dizem respeito às condutas 
dos titulares dos benefícios, salvo quando encerrarem alto grau de reprovabilidade, como a 
magnitude da lesão; d) nada acrescentam acerca das condutas dos servidores e intermediadores 
já investigados; e) não apresentam indícios da participação de outros servidores e/ou 
intermediadores, além dos já investigados no IPL de origem.' 5. Ainda de acordo com a referida 
Orientação, nesses casos, o arquivamento deverá ser comunicado ao INSS, que permanecerá 
responsável pela adoção das providências administrativas cabíveis, com vistas à quantificação 
de eventual dano e recuperação dos valores pagos indevidamente. 6. Precedente 2ª CCR: 
Processo n° 0006081-60.2019.4.03.6181, Sessão de Revisão n° 747, de 12/08/2019, unânime; 
Processo n° 0000860-18.2019.4.03.6110, Sessão de Revisão nº 747, de 12/08/2019, unânime. 
7. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
063. Processo: 1.34.004.000032/2020-93 - Eletrônico  Voto: 1555/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual o noticiante requer que seja investigada a vida financeira e patrimonial de grupo 
empresarial, tendo em vista que os executivos teriam uma vida luxuosa e praticam diversos 
crimes, dentre eles sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e crimes ambientais. Revisão de 
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma genérica, desacompanhados 
de elementos de informação capazes de possibilitar uma investigação idônea. Impossibilidade 
de oficiar o representante para complementação das informações, tendo em vista inexistência 
de identificação. Ausência de elementos mínimos 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). 

 
064. Processo: 1.34.012.000391/2020-41 - Eletrônico  Voto: 1579/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330), por parte de 

representantes legais de terminal portuário. Comunicação de que o referido terminal, a despeito 
de devidamente notificado pela Alfândega do Porto de Santos de que o embarque de dois 
contêineres carregados com 'cigarros contendo fumo', que se encontravam depositados em seu 
recinto, somente poderia ocorrer mediante o acompanhamento de Auditor-Fiscal, assim não 
procedeu e realizou o embarque dos mencionados cofres de carga sem prévia comunicação à 
autoridade alfandegária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 
05/2005. Crime com pena máxima abstratamente cominada de 06 (seis) meses. Ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, VI). 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). 

 
065. Processo: 1.36.000.000469/2019-59 - Eletrônico  Voto: 1666/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação do Ministério Público do Trabalho em 

Palmas/TO, informando que cidadão realizou manifestação anônima no MPT, relatando 
diversas dificuldades laborais exercidas pelos setores de segurança no Estado de Tocantins. 
Para a Procuradoria do Trabalho, a referida manifestação foi uma tentativa de utilização do 
MPT para fins escusos, como atacar à honra e dignidade das forças de segurança do Tocantins. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se dos autos que a manifestação 
apresentada apenas relatava a preocupação do noticiante com o ambiente em que os policiais 
civis, militares e guardas municipais trabalham. Ademais, o que foi dito, que policiais e civis 
morrem em combate, ou que os agentes de segurança pública vivem sob forte pressão 
psicológica em razão da atividade profissional escolhida, na realidade, são fatos notórios. 
Assim, o representante desejava tão somente a intervenção de órgão federal para que reduzisse 
os impactos nocivos da rotina do trabalho policial que, a seu ver, não seria objeto de 
preocupação dos governos estadual e municipal. Ausência de imputação lesiva da honra 
objetiva da entidade e órgãos públicos citados. 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
066. Processo: 1.34.001.001838/2020-29 - Eletrônico  Voto: 1632/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão comunicando diversas irregularidades praticadas por representantes legais de 
empresas. 1) Relato de suposto crime de sonegação fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Ausência de notícia de crédito tributário definitivamente constituído em 
desfavor dos contribuintes. Aplicação da Súmula Vinculante n° 24 do STF e do Enunciado n° 
79 desta 2ª CCR. Fatos já devidamente comunicados à RFB. Caso, após atuação do Fisco, venha 
a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável 
condição de procedibilidade, o MPF promoverá a devida ação penal. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 2) Comunicação, 
ainda, de supostos crimes de falsidade ideológica perante junta comercial, constrangimento 
ilegal de particulares e apropriação indébita de valores pertencentes às empresas. Revisão de 
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declínio (Enunciado n° 32). Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse 
da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Inexistência de 
elementos de informação capazes de justificar 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 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
Relatora: Dra. Mônica Nicida Garcia 
Nos processos de relatoria da Dr.ª Mônica Nicida Garcia participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 1º Ofício; e o Dr. 
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
067. Processo: JF-DF-1031760-

03.2019.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1333/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes descritos nos 

arts. 286 e 287 do CP, em virtude de pessoa, identificada como V.P.C., ter 
supostamente, por meio de postagem na rede social Twitter, na data de 27/08/2019, 
incitado e realizado apologia ao crime em desfavor do atual Presidente da República. 
Manifestação do Procurador da República oficiante na PR/DF no sentido de que fosse 
reconhecida a incompetência da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e 
julgar os fatos tratados neste apuratório. Asseverou que, na situação dos autos, tendo 
em conta que o meio utilizado foi uma postagem na rede mundial de computadores, 
não se revela possível a fixação da competência com base na regra geral do art. 70 do 
CPP (local de consumação do ilícito), visto que não há como saber qual foi o local ao 
certo em que o delito se consumou. Em tais casos, a teor do art. 72 do CPP, há de ser 
reconhecido, como regra subsidiária para a fixação da competência, o local do 
domicílio do investigado (na cidade do Rio de Janeiro). Discordância do Juízo da 15ª 
Vara Federal Criminal do Distrito Federal, ressaltando que a defesa de V.P.C. 
demonstrou que ele estava no Distrito Federal no momento da postagem via rede social 
Twitter, conforme demonstram passagens aéreas e certificado de participação em 
conferência realizada nesta Capital. Sendo o crime formal e aqui cometido, reconheceu 
a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 70 do CPP. 
Remessa dos autos na forma do art. 28 do CPP. Com efeito, assiste razão ao Juízo de 
primeiro grau. O local em que realizada a conduta imputada à V.P.C. como prática 
supostamente delituosa restou comprovado nos autos, sendo incabível valer-se de regra 
subsidiária prevista no art. 72 do CPP. Ao que se tem, a postagem que deu ensejo ao 
inquérito foi publicada em 27/08/2019. Conforme se demonstrou mediante passagem 
aérea juntada aos presentes autos, o investigado estava em Brasília durante todo o dia 
27. Além disso, participou de conferência realizada na Universidade de Brasília entre 
os dias 27 e 30/08/2019. A partir da documentação trazida pela defesa, não há como 
reconhecer impossibilidade de se determinar o lugar de consumação do suposto delito. 
A respeito de crimes cometidos por meio eletrônico, a Terceira Seção do STJ firmou 
jurisprudência no sentido de que a competência é firmada pelo local da postagem do 
conteúdo ilícito. Nesse sentido: CC nº 93.739/RJ, DJe: 06/06/2014; CC nº 97.201/RJ, 
DJe: 10/02/2012). Hipótese em que deve ser fixada a competência nos termos do art. 
70 do CPP. Não homologação do declínio. Designação de outro membro do MPF para 
prosseguir na apuração, propondo, se for o caso, o Acordo de Não Persecução Penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
068. Processo: JF-SOR-5003714-

94.2019.4.03.6110-
PICMP - Eletrônico  

Voto: 1604/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 

241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Informações oriundas de autoridades 
canadenses, noticiando a divulgação de material de pornografia infantil por meio do 
aplicativo de mensagens instantâneas 'KIK', envolvendo pessoas residentes no Estado 
de São Paulo. Frustrada a diligência inicial de obter, por correspondência eletrônica, 
os dados e a localização do agente interlocutor junto ao órgão estrangeiro noticiante, a 
autoridade policial deixou de instaurar inquérito policial e requereu a remessa do 
expediente à Justiça Estadual, por ausência de indícios de transnacionalidade dos 
delitos. O Procurador oficiante encampou o pleito policial. Discordância do 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 230 
 

 
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. 

 

magistrado. CPP, art. 28. Com efeito, no estágio inicial em que se encontra a 
persecução criminal, não é possível atestar, de pronto, que as infrações penais 
vislumbradas não tenham reverberado para além do território nacional. Conforme 
destacado pelo Juízo, não houve negativa das autoridades estrangeiras no fornecimento 
dos dados do interlocutor, apenas foi ressalvada a necessidade de o pedido ser 
formalizado por meio de procedimento de colaboração internacional, via MLAT - 
Mutual Legal Assistance Treaty. Necessidade de aprofundamento das investigações 
para melhor esclarecimento dos fatos noticiados, inclusive para aclarar a competência 
jurisdicional no caso. Não homologação da remessa à Justiça do Estado de São Paulo. 
Devolução dos autos ao Ofício Criminal de origem para prosseguir na apuração, 
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, postular a 
designação de outro membro para tanto, com fundamento em sua independência 
funcional, nos termos do Enunciado nº 3 do CIMPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
069. Processo: JF/PR/CMOU-5000303-

16.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1859/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias de 
procedência estrangeira, sem a necessária documentação comprobatória de sua regular 
importação, avaliadas em R$ 10.043,62. Tributos iludidos no montante de R$ 7.804,25. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 
Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR em razão da existência de 
reiteração delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Premissas 
estabelecidas por esta Relatora no exame da matéria: I) O STF fixou orientação por ocasião 
do julgamento do HC nº 84.412 (Rel. Ministro Celso de Mello) no sentido de que: (i) a 
insignificância baseia-se nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do 
Direito Penal; (ii) a insignificância exclui a tipicidade material; e (iii) para o reconhecimento 
da insignificância devem ser observados certos vetores, a saber: (a) a mínima ofensividade 
da conduta, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada; II) 
'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 n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas 
Portarias nºs 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda' (Tese do Tema Repetitivo 157 ' 
STJ); III) reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva no crime de descaminho 
revelam, em princípio, maior ofensividade da conduta e maior reprovabilidade do 
comportamento, indicando não ser, a rigor, hipótese de aplicação do postulado da 
insignificância; IV) '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'. Na hipótese dos 
autos, contudo, verifica-se, além da apreensão que originou o presente apuratório (RFFP nº 
10.950.724853/2019-73), a existência de pelo menos outros 10 (dez) registros de apreensão 
de mercadorias nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato aqui investigado (período entre 
16/05/2014 e 11/04/2019), conforme pesquisa realizada no sistema COMPROT, além de 
duas ações penais (5004448-54.2016.4.04.7005 e 5003395-52.2018.4.04.7010) pela mesma 
prática delitiva, tudo a indicar reiteração específica. Caso de efetiva e flagrante ocorrência 
de lesão à ordem tributária. Inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância à 
espécie. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Não homologação do arquivamento. Designação de 
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
070. Processo: JF/PR/CMOU-5000311-

90.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1863/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias de 
procedência estrangeira, sem a necessária documentação comprobatória de sua regular 
importação, avaliadas em R$ 18.824,40. Tributos iludidos no montante de R$ 15.295.51. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 
Discordância do Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR em razão da existência de 
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reiteração delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Premissas 
estabelecidas por esta Relatora no exame da matéria: I) O STF fixou orientação por ocasião 
do julgamento do HC nº 84.412 (Rel. Ministro Celso de Mello) no sentido de que: (i) a 
insignificância baseia-se nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do 
Direito Penal; (ii) a insignificância exclui a tipicidade material; e (iii) para o reconhecimento 
da insignificância devem ser observados certos vetores, a saber: (a) a mínima ofensividade 
da conduta, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada; II) 
'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 n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas 
Portarias nºs 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda' (Tese do Tema Repetitivo 157 ' 
STJ); III) reiterações, reincidências ou habitualidade delitiva no crime de descaminho 
revelam, em princípio, maior ofensividade da conduta e maior reprovabilidade do 
comportamento, indicando não ser, a rigor, hipótese de aplicação do postulado da 
insignificância; IV) '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'. Na hipótese dos 
autos, contudo, verifica-se, além da apreensão que originou o presente apuratório (RFFP nº 
10.950.724853/2019-73), a existência de pelo menos outros 6 (seis) registros de apreensão 
de mercadorias nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato aqui investigado, conforme 
pesquisa realizada no sistema COMPROT, além de duas ações penais (5000285-
92.2020.4.04.7004 e 5002465-58.2018.4.04.7002) pela mesma prática delitiva, tudo a 
indicar reiteração específica. Caso de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem 
tributária. Inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância à espécie. Enunciado nº 
49 da 2ª CCR. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
071. Processo: JF/PR/CUR-5013527-

33.2020.4.04.7000-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 1866/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível prática dos crimes descritos nos arts. 297, 299 e 304, todos do CP. Consta que, na 
data de 26/01/2017, pessoa identificada como A.F.S. compareceu a uma unidade da Receita 
Federal para alterar a data de seu nascimento, não havendo informações relativas aos 
documentos apresentados ou cópias destes. Manifestação do MPF pelo arquivamento do 
feito por ausência de indícios mínimos de autoria. Discordância do Juízo da 1ª Unidade de 
Apoio de Curitiba/PR. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. 
IV, da LC nº 75/93. Como pontuado pelo Procurador oficiante e bem ressaltado pelo Juízo 
de primeiro grau, no Prontuário nº 016539 do Instituto de Identificação de São Paulo 
(evento 1, PROCADM2, fl. 11), há foto do suposto autor dos ilícitos 'que sequer foi 
confrontada com bancos de dados da Polícia Federal. Ainda que o desfecho da investigação 
venha a ser o sugerido pelo MPF, não se pode deixar de esgotar as diligências possíveis'. 
Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
072. Processo: JF/SP-5002658-

07.2019.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1570/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. 

Obtenção fraudulenta de financiamento de veículo perante instituição financeira privada. 
O Procurador oficiante requereu o arquivamento do feito com base na atipicidade da 
conduta, argumentando que o fato não configurou ofensa ao sistema financeiro nacional 
na sua integralidade, bem como não ter ocorrido induzimento ao erro na espécie, já que 
o próprio banco se deixou ludibriar, efetivando a operação sem adotar medidas mínimas 
de segurança quanto à veracidade dos documentos do contratante. Discordância do 
magistrado. Remessa do apuratório nos termos do art. 28 do CPP. 1) A jurisprudência 
do STJ é no sentido de que, 'para a configuração do delito descrito no art. 19 da Lei n. 
7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira 
com destinação específica dos valores obtidos Em outras palavras, o STJ manteve sua 
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jurisprudência no sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei nº 7.492/86 não 
exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro' (CC nº 
161.707/MA, Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 19/12/2018). 2) 
Entendimento jurisprudencial pela inaplicabilidade do princípio da insignificância no 
caso em apreço, haja vista que, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, o Estado 
desponta como sujeito passivo principal, motivo pelo qual os prejuízos porventura 
suportados pela instituição financeira não são relevantes para o enquadramento típico 
(STJ - AgRg no REsp 1370235/RS, Quinta Turma, DJE de 01/10/2015). 3) No tocante 
à alegada culpa concorrente e/ou incremento do risco pela instituição bancária, é cediço 
que, no ordenamento criminal brasileiro não se admite a compensação de culpas entre 
agente e vítima para excluir a responsabilidade penal do investigado. 4) Tipicidade da 
conduta apurada. 5) Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
dar prosseguimento à persecução penal. 6) Não homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
073. Processo: 1.00.000.005644/2020-91 - Eletrônico  

Voto: 1576/2020 
Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Conflito de Atribuições suscitado pelo Procurador da República no Rio de Janeiro em face do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Termo Circunstanciado de Ocorrência 
noticiando a apreensão de 04 máquinas caça-níqueis em estabelecimento comercial, destinadas 
à exploração de jogos de azar, a indicar, inicialmente, a prática da contravenção penal prevista 
no art. 50 do Decreto-lei nº 3.688/41. Em virtude da juntada de laudo pericial atestando que os 
equipamentos continham componentes provenientes do exterior, o Promotor de Justiça 
requereu a remessa do feito à Justiça Federal, por vislumbrar a ocorrência do crime de 
contrabando (CP, art. 334-A). Por sua vez, o Procurador oficiante suscitou conflito de 
atribuições, ao argumento de que não restou configurado o crime de contrabando no caso, por 
ausência de dolo na conduta da proprietária do estabelecimento comercial, bem como porque 
as máquinas não estavam funcionando no momento da operação policial. Encaminhamento dos 
autos a este Colegiado pela Assessoria Jurídica para Conflitos de Atribuição do Gabinete do 
Procurador-Geral da República. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). 1)Examinando-se o feito e considerando-se a brevidade inerente aos Termos 
Circunstanciados de Ocorrência, conclui-se que o caso em apreço recomenda a instauração de 
inquérito policial para melhor elucidação dos fatos e adequado enquadramento legal da conduta 
descrita. 2) Declaração posterior da investigada alterando a versão inicial dada aos policiais 
militares. 3) Relato de que as máquinas caça-níqueis pertencem a um grupo de homens que 
comparecem semanalmente no local para recolher o dinheiro no interior dos equipamentos. 4) 
O crime de contrabando será sempre da competência da Justiça Federal pela simples 
constatação de que o delito é praticado em detrimento de interesse da União e sua caracterização 
independe da participação do agente na internação do produto no país. 5) Incidência do 
Enunciado nº 15 da PGR (Portaria PGR/MPF nº 732/2017): 'O conflito de atribuições entre 
Ministério Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido 
quando o declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF, considerando tratar-se de ato complexo'. Nessa linha, desnecessário o retorno 
dos autos à PGR para deliberação. 6) Não homologação do declínio de atribuições ao MP/RJ e 
devolução dos autos à PR/RJ para prosseguimento nas investigações, facultando-se ao 
Procurador oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, 
requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
074. Processo: 1.11.000.001006/2018-01 - Eletrônico  Voto: 1591/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime descrito no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Relatório de 

Inteligência Financeira (RIF nº 31467.7.73.6762) encaminhado pelo COAF, comunicando 
movimentações financeiras atípicas atribuídas à empresa A.O.Ltda. e sua sócia C.M.S.S. 
Requisitada a instauração de inquérito policial, a Corregedoria da Polícia Federal restituiu os 
autos requerendo a reconsideração do Parquet, argumentando que o presente relatório foi objeto 
de análise em investigações pretéritas, sustentando possível conexão com os fatos apurados no 
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IPL nº 00059/2017. O Procurador oficiante, revendo seu posicionamento, manifestou-se pela 
remessa do feito ao Ministério Público Estadual, asseverando, com base nas informações 
prestadas pelas autoridades policiais, que não foram verificados indícios de ocorrência de crime 
antecedente federal com a participação das noticiadas. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 33). 1) O processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro, consoante 
disposto no art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, será da competência da Justiça Federal quando 
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades ou, ainda, quando a infração 
antecedente for de competência da Justiça Federal. 2) Examinando-se o feito, tenho que, no 
estágio em que se encontra sua instrução, não há como afastar, neste momento, a atribuição do 
Ministério Público Federal na espécie. 3) Conforme admitido pelas autoridades policiais que 
atuaram nos inquéritos antecedentes, o RIF em questão não foi objeto de exame aprofundado 
naqueles autos. 4) Ademais, o acervo probatório incipiente impede aferir se, de fato, as 
movimentações financeiras infirmadas foram alvo de trabalho investigativo consistente no 
âmbito do IPL SR/DPF/MA ' 00059/2017, sendo prematuro afirmar, por ora, que a conduta das 
investigadas não esteja relacionada ao cometimento de ilícito atrelado à malversação de verbas 
públicas federais. 5) Hipótese que, no contexto em que se apresenta, desafia aprofundamento 
das investigações para melhor esclarecimento dos fatos, inclusive para definir, com segurança, 
o Órgão de Acusação com atribuição no caso. 6) Não homologação do declínio de atribuições 
e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento das investigações, facultando-
se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, requerer, com fundamento em sua 
independência funcional, 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). 

 
075. Processo: 1.13.002.000029/2020-10 - Eletrônico  Voto: 1771/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TEFÉ-
AM  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. MANIFESTAÇÃO APÓCRIFA OFERTADA PERANTE A SALA DE 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA 
DE MARINHEIROS E DE PARTICULARES POR PARTE DE SUBOFICIAL, MILITAR 
DA MARINHA EM EXERCÍCIO NA AGÊNCIA FLUVIAL DE TEFÉ/AM. POSSÍVEL 
PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 305 E 308 DO CPM. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 32 ' 
2ª CCR). HIPÓTESE DE NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS 
PREVISTOS NO ART. 142 DA CF/1988. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima ofertada perante a 
Sala de Atendimento ao Cidadão em desfavor de um suboficial, militar da Marinha em 
exercício na Agência Fluvial de Tefé/AM, responsável pela fiscalização de embarcações. 2. 
Conforme a narrativa, no exercício de suas atribuições, o noticiado teria exigido vantagens 
indevidas de marinheiros da citada agência e de proprietários de embarcações. 3. Manifestação 
do MPF pelo declínio de suas atribuições por considerar que o objeto deste expediente cinge-
se à averiguação de conduta descrita nos arts. 305 e 308 do CPM, no caso, de suposta prática 
de crimes militares impróprios por integrante das Forças Armadas, no exercício da atividade 
militar, cuja competência para processar e julgar eventual ação penal cabe à Justiça Militar da 
União. 4. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da CCR). 5. Entendimento 
firmado pelo MPF, em parecer da lavra da SPGR Luiza Cristina Frischeisen, nos autos do CC 
nº 157.530/MG, no sentido da inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/17, que ampliou 
indevidamente o conceito de crimes militares e, portanto, a competência da Justiça Militar. 6. 
Para se definir se um delito é militar em tempo de paz, antes mesmo da análise do art. 9º do 
CPM, é necessária a verificação dos critérios que a CF apresenta para o conceito. Nesse sentido, 
o art. 142 da CF traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação 
das normas relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. Em observância a esses valores, 
a Carta Magna previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição 
específica a fim de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia 
dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. 7. Contudo, a alteração produzida 
pela Lei n° 13.491/17 ao inciso II do art. 9º do CPM desvia-se, por completo, dos vetores 
constitucionais apresentados. Vale dizer, o legislador infraconstitucional permitiu que todos os 
crimes previstos no ordenamento jurídico possam ser considerados como militares, o que 
significa uma expansão indevida do conceito de crime militar previsto nos arts. 5º, inciso LIII, 
124 e 125, § 4º da CF. 8. Assim, o Direito Penal Militar deve abarcar somente as condutas de 
militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina e as instituições militares. 9. No caso, a 
conduta ilícita em tela não traduz ofensa aos bens jurídicos previstos no art. 142 da CF (defesa 
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da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem). Sendo assim, a competência 
para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal e, consequentemente, da 
atribuição do Ministério Público Federal. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 
1.29.011.000299/2019-18, 746ª Sessão Ordinária, em 08/07/2019, unânime. 10. Não 
homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para 
prosseguimento, facultando-se à Procuradora da República oficiante, se for o caso, que 
requeira, com fundamento em sua independência funcional, 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). 

 
076. Processo: 1.22.000.000800/2020-60 - Eletrônico  Voto: 1861/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias de 

procedência estrangeira (2.461 peças de vestuário), sem a necessária documentação 
comprobatória de sua regular importação, avaliadas em R$ 39.840,00. Tributos iludidos no 
valor de R$ 19.920,00. Manifestação do Procurador oficiante sustentando, em síntese, que a 
aplicação da pena administrativa de perdimento das mercadorias afasta a incidência do tributo 
de importação, esvaziando a própria materialidade delitiva. Revisão de Arquivamento (art. 62, 
IV, da LC nº 75/93). 1) Promoção de arquivamento lastreada em fundamento que diverge do 
entendimento adotado por esse Colegiado na matéria. O bem jurídico tutelado no crime de 
descaminho é a proteção ao erário, diretamente atingido pela evasão de renda resultante de 
operações clandestinas ou fraudulentas. Além disso, a norma também visa a proteger a indústria 
e a economia como um todo, com o fortalecimento das barreiras alfandegárias. Conforme 
cediço, as esferas administrativa e penal são, em regra, independentes, tendo em vista que o 
crime de descaminho não se confunde com os demais crimes contra a ordem tributária. No caso, 
a sanção administrativa não tem o condão de desfigurar o tipo inserto no Código Penal, nem de 
condicionar a persecução criminal. Precedente da 2ª CCR: 0000399-46.2019.4.01.3800, 737ª 
Sessão de Revisão, de 25/03/2019, unânime. 2) Ultrapassada tal questão, cumpre destacar que, 
em situações excepcionais, tem-se admitido a tese de atipicidade da conduta, entretanto, com 
base no princípio da insignificância. Premissas estabelecidas por esta Relatora no exame da 
matéria: I) O STF fixou orientação por ocasião do julgamento do HC nº 84.412 (Rel. Ministro 
Celso de Mello) no sentido de que: (i) a insignificância baseia-se nos postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal; (ii) a insignificância exclui a 
tipicidade material; e (iii) para o reconhecimento da insignificância devem ser observados 
certos vetores, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta, (b) nenhuma periculosidade 
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 
inexpressividade da lesão jurídica provocada; II) 'Incide o princípio da insignificância aos 
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não 
ultrapassar o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 
10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nºs 75 e 130, ambas do Ministério 
da Fazenda' (Tese do Tema Repetitivo 157 ' STJ); III) reiterações, reincidências ou 
habitualidade delitiva no crime de descaminho revelam, em princípio, maior ofensividade da 
conduta e maior reprovabilidade do comportamento, indicando não ser, a rigor, hipótese de 
aplicação do postulado da insignificância; IV) 'a reincidência não impede, por si só, que o juiz 
da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto'. 
Na hipótese dos autos, contudo, conforme pesquisa realizada no sistema COMPROT, verifica-
se a existência de outro registro de apreensão de mercadorias em Belém/PA, fato posterior ao 
aqui investigado (Auto de Infração referente ao procedimento fiscal nº 10280.720210/2020-24, 
datado de 16/01/2020), a indicar reiteração delitiva específica, totalizando débito tributário 
superior a R$ 20.000,00. Caso de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. 
Inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância à espécie. Enunciado nº 49 da 2ª 
CCR. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
077. Processo: 1.29.011.000073/2020-51 - Eletrônico  Voto: 1764/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias de 
procedência estrangeira, sem a necessária documentação comprobatória de sua regular 
importação, avaliadas em R$ 4.098,92. Tributos federais iludidos no montante de R$ 3.297,95. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Premissas estabelecidas por esta Relatora 
no exame da matéria: I) O STF fixou orientação por ocasião do julgamento do HC nº 84.412 
(Rel. Ministro Celso de Mello) no sentido de que: (i) a insignificância baseia-se nos postulados 
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal; (ii) a insignificância exclui a 
tipicidade material; e (iii) para o reconhecimento da insignificância devem ser observados 
certos vetores, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta, (b) nenhuma periculosidade 
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 
inexpressividade da lesão jurídica provocada; II) 'Incide o princípio da insignificância aos 
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não 
ultrapassar o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 
10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nºs 75 e 130, ambas do Ministério 
da Fazenda' (STJ, Tese do Tema Repetitivo 157); III) reiterações, reincidências ou 
habitualidade delitiva no crime de descaminho revelam, em princípio, maior ofensividade da 
conduta e maior reprovabilidade do comportamento, indicando não ser, a rigor, hipótese de 
aplicação do postulado da insignificância; IV) 'a reincidência não impede, por si só, que o juiz 
da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto'. 
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se, além da apreensão que originou o presente feito 
(RFFP nº 1017500-116084/2019), a existência de outros 4 (quatro) procedimentos 
administrativos fiscais, concernentes a apreensões de mercadorias, com ilusão dos tributos 
federais devidos na ordem de R$ 9.460,74, o que revela indicativos de reiteração delitiva 
específica. Efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. Inviabilidade de aplicação 
do princípio da insignificância ao caso concreto. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 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). 

 
PADRÃO 
Pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso 
078. Processo: 1.32.000.000028/2020-30 - Eletrônico  Voto: 1669/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada via Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando 

esquema de pirâmide financeira, por meio de plataforma de investimentos em criptomoedas. 
Manifestação do MPF pelo declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual diante dos 
indícios da prática de crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). 
Deliberação da 2ª CCR na 763ª Sessão de Revisão, em 09/03/2020, pela não homologação do 
declínio, sob os seguintes fundamentos: 'O art. 1º da Lei nº 7.492/86, norma penal explicativa, 
conceitua instituição financeira para fins penais como `a pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional 
ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou 
administração de valores mobiliários'. Assim, considerando-se que ainda não foram efetivadas 
diligências investigatórias nos autos, não há, por ora, como afastar a incidência, em tese, do 
crime vedado no art. 16 da Lei nº 7.492/86, de competência federal. Ademais, partindo da 
premissa que as pessoas jurídicas noticiadas podem ser eventualmente equiparadas à instituição 
financeira, visto que supostamente realizam a gestão e intermediação de investimentos de 
recursos de terceiros, a conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode 
caracterizar, a princípio, o delito capitulado no art. 5º do citado diploma legal. Assim, apenas 
com o aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, das 
reais operações e os supostos delitos cometidos pelos representantes das referidas empresas, 
sendo possível, após a realização de diligências preliminares, amealhar indícios mínimos de 
crimes que, em tese, possam atingir bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109). 
Necessidade de exame acurado acerca dos serviços ofertados pelas noticiadas e o objeto do 
contrato firmado entre as partes para eventual tipificação das condutas ilícitas e, então, 
oportunamente, a fixação da competência para o processo e julgamento de futura ação penal. 
Declínio prematuro, cumprindo reconhecer, por ora, a atribuição do MPF. Precedentes da 2ª 
CCR: Procedimentos MPF nº 1.34.033.000054/2019-72 e 1.29.004.000611/ 2018-81, 742ª 
Sessão Ordinária, de 27/5/2019.(...)'. Pedido de Reconsideração do Procurador oficiante, 
sustentando que este Colegiado já homologou declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual em caso semelhante. Na hipótese de não acatamento do pedido de reconsideração, o 
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Parquet pugnou, subsidiariamente, pela remessa dos autos à Procuradoria da República em 
Santa Catarina, ante a existência de inquérito policial em curso em Florianópolis/SC, apurando 
os mesmos fatos aqui noticiados. Revisão. Não obstante os argumentos apresentados pelo 
Procurador oficiante, a decisão impugnada está em consonância com o atual entendimento desta 
Câmara, conforme evidenciam os precedentes ali citados. Manutenção integral da decisão 
impugnada. No tocante ao pedido subsidiário de declínio de atribuições ao Ministério Público 
Federal em Santa Catarina, desnecessária a manifestação desta Câmara, incidindo, nesse ponto, 
o Enunciado nº 25: 'Não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão 
para outro no âmbito do próprio Ministério Público Federal'. Remessa dos autos ao Conselho 
Institucional do Ministério Público Federal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 
decisão recorrida, exarada na 763ª sessão de revisão, de 09/03/2019, e remessa dos autos ao 
conselho institucional do ministério público federal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
079. Processo: DPF/MOC-00086/2018-INQ Voto: 1675/2020 Origem: GABPRM2-AVD - 

ANDRE DE 
VASCONCELOS DIAS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto (CP, art. 155). Notícia de que J. V. F. 

dos S. subtraiu aproximadamente 50 metros de mangueira d'água de jardim na sede da 
Justiça do Trabalho em Montes Claros/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Informação de que o objeto do furto pertencia a uma empresa 
terceirizada. 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.  

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). 

 
080. Processo: 1.14.000.000538/2020-25 - Eletrônico  Voto: 1543/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestações enviadas pela Sala 

de Atendimento ao Cidadão pelas quais o noticiante relata descontos indevidos em seu 
benefício previdenciário, em razão de 02 empréstimos consignados contratados perante bancos 
privados, sem a sua autorização. 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). 

 
081. Processo: 1.18.000.000657/2020-39 - Eletrônico  Voto: 1715/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Relatório Final encaminhado pela Comissão Parlamentar de Inquérito 

instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás com o objetivo de apurar as causas 
da má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela ENEL, no Estado de Goiás. 
Possível prática de crimes contra as relações de consumo e/ou contra a economia popular. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A atribuição da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL como responsável pela fiscalização das concessões, 
permissões e dos serviços de energia elétrica não atrai, por si só, a competência federal. 
Irregularidades envolvendo a atuação de empresa privada, concessionária de serviço público, 
em detrimento dos consumidores goianos e do próprio Estado de Goiás. Inexistência de lesão 
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades ou empresas públicas. 
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). 

 
082. Processo: 1.19.000.000428/2020-87 - Eletrônico  Voto: 1551/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO 
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Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato 

de suposta prática dos crimes de abuso de autoridade, ameaça e constrangimento ilegal por 
Major da Força Aérea Brasileira contra subordinado hierárquico. Documentos informando que 
a representada, no dia 26/08/2019, trajando uniforme militar e passando-se falsamente por 
acompanhante do noticiante, compareceu ao hospital em que ele recebia atendimento para lhe 
ameaçar, exigindo-lhe a apresentação de atestado médico, sob pena de sanção disciplinar. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Possível crime praticado no 
contexto das funções exercidas pela representada e no interesse da administração militar. 
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar 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). 

 
083. Processo: 1.29.000.000901/2020-80 - Eletrônico  Voto: 1734/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira comunicando 

possíveis irregularidades em operações financeiras da empresa J.C. LTDA, que teria 
movimentado em suas contas a quantia de R$ 1.549.430,00 entre 12/2018 e 12/2019, mas 
informado um faturamento da ordem de R$ 61.882,40, não tendo apresentado registro de 
empregado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Relato, também, 
de inconsistência na movimentação de três pessoas físicas ligadas à empresa investigada. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Segundo o Procurador oficiante, o 
relatório citado traz informações que, de certa forma, complementam aquelas apresentadas no 
relatório que deu origem à NF nº 1.29.000.001064/2019-72, apontando eventual existência de 
crime de sonegação fiscal e contravenção penal relativa à exploração de jogos de azar. No caso, 
a prática de jogo de poker pela internet amolda-se, em tese, à contravenção penal de exploração 
de jogo de azar em público, previsto no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, cuja competência 
para persecução penal compete à Justiça Estadual. Quanto ao crime de sonegação fiscal 
verifica-se que tipifica conduta criminosa apenas a partir da constituição definitiva do crédito 
tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF). Ausência de indícios de crime contra a ordem 
tributária. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a teor do disposto no art. 2º, III, a e b, 
da Lei nº 9.613/98, cumpre enfatizar que o processo e o julgamento será da competência da 
Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades ou, 
ainda, quando a infração antecedente for de competência da Justiça Federal, o que parece não 
ser a hipótese dos autos. Precedente do STJ: CC nº 113.359/RJ, Terceira Seção, DJe 
05/06/2013. Possível cometimento de ilícitos antecedentes de competência da Justiça Estadual. 
Ausência de elementos de prova capazes de justificar, por ora, a atribuição do MPF para a 
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). 

 
084. Processo: 1.31.000.001515/2019-13 - Eletrônico  Voto: 1691/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Diretor do Departamento 

de Estratégia e Inteligência da Polícia Civil de Rondônia, com pedido de providências 
relacionadas à transferência do equipamento e da estrutura tecnológica de interceptação 
telefônica (Sistema Guardião), da GEI/SESDEC para a Polícia Civil do Estado de Rondônia 
(DEI). Possível ocorrência de danos a equipamento adquirido com verba federal a partir de 
convênio celebrado com o Ministério da Justiça. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32). Oficiada, a SESDEC/RO informou que os equipamentos pertencentes à estrutura 
tecnológica de interceptação telefônica e a licença do Guardião Web Browser encontram-se 
tombados como patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania. Bens 
que constituem acervo público estadual. Indicativos na representação inicial quanto à existência 
de apuração dos mesmos fatos em curso perante a 26ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Porto Velho/RO. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Carência 
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução. Homologação do declínio 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). 
 
085. Processo: 1.32.000.000035/2020-31 - Eletrônico  Voto: 1700/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relato de suposta duplicidade de venda de uma fazenda. Segundo o representante, 
embora tenha comprado, em 2004, de F.V. da S. a 'Fazenda Castanhal', um terceiro identificado 
como W.L.A. dos S. declarou em juízo que adquiriu citado imóvel do mesmo vendedor em 
2012. Na ocasião juntou documentos referentes à regularização das terras em questão junto ao 
ITERAIMA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Narrativa que não evidencia 
lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Possível prática de 
estelionato em detrimento de particulares. 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). 

 
086. Processo: 1.32.000.000179/2020-98 - Eletrônico  Voto: 1793/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). 

Representação oriunda da Coordenação Regional da FUNAI em Roraima, informando que 
indígenas estão sendo abordados na porta da agência do INSS, por supostos advogados, que 
lhes oferecem prestação de serviços onerosa para a realização de procedimento necessário ao 
recebimento de auxílio previdenciário, que poderia ser efetivado gratuitamente por meio dos 
atendentes do INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos que não 
guardam relação com disputa de direitos indígenas. Verificação de que se trata de crimes 
comuns por motivos alheios à etnia e que não atentam contra os direitos indígenas previstos no 
art. 231 da CF (organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, bem como os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam). Hipótese que não se amolda à 
previsão contida no art. 109, XI, da CF. Ausência de elementos de prova 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). 

 
087. Processo: 1.34.001.002433/2020-16 - Eletrônico  Voto: 1732/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por meio da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. Noticiante relata que sua ex-esposa teria adquirido ilicitamente a carteira nacional 
de habilitação, mediante pagamento de R$ 1.400,00 em favor de uma autoescola em São Paulo, 
não se submetendo aos exames necessários. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 
299), inserção de dados falsos em sistema de informação (CP, 313-A), tráfico de influência 
(CP, art. 332), corrupção ativa ou passiva (CP, arts. 317 e 333). Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Notícia reportando possível fraude no procedimento 
de obtenção e emissão da CNH, no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
(DETRAN-SP). Serviço prestado por órgão estadual. Inexistência de elementos que denotem 
ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades (CF, art. 109, I e IV). 
Carência de elementos 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). 

 
Homologação de Arquivamento 
088. Processo: DPF/AM-00151/2018-INQ Voto: 1827/2020 Origem: GABPR10-FPL - 

FILIPE PESSOA DE 
LUCENA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA 
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Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 19 

e 20 da Lei nº 7.492/86 por parte de pessoas físicas (A.B.B., C.A.dos S., D.da S.B., F.J.da 
C. e E.de A.C.) que teriam obtido, de forma fraudulenta, financiamento junto ao Banco da 
Amazônia S/A (BASA). Os contratos tinham por objeto o cultivo de abacaxis e o terceiro 
E.A.C. como avalista em comum, cuja propriedade foi indicada como o local onde seria 
desenvolvido o cultivo. Relato de que a 'parceria verbal' entre os investigados foi ocultada 
por ocasião da concessão do financiamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). De forma sucinta, os laudos de fiscalização do PRONAF apontaram que a 
mencionada 'parceria verbal' entre o avalista (E.A.C.) e os mutuários ' seus ex-funcionários 
' foi omitida da instituição financeira no momento da contratação. O BASA sustentou, 
ainda, que os clientes arrendaram o terreno de E. com a finalidade exclusiva de obter o 
crédito. No entanto, a notícia-crime foi remetida à Polícia Federal em 12/2014 desprovida 
de qualquer documento que comprovasse a prática da fraude na obtenção do 
financiamento ou a aplicação dos valores em finalidades diversas das previstas nos 
contratos. Tampouco foram coletados outros indícios da prática de crimes ao longo das 
investigações. Não há informações sobre de que forma a fraude noticiada pelo BASA teria 
sido perpetrada. Segundo o Procurador oficiante, o simples fato de os mutuários terem 
arrendado um terreno pertencente ao seu ex-patrão com a finalidade de obter os 
financiamentos ou o fato de tal pessoa ter constado como avalista das operações não se 
mostra suficiente, por si só, para configurar o tipo previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86. 
Além disso, os laudos concluíram, de maneira lacônica, que os recursos não foram 
aplicados no objeto indicado nos contratos. Muito embora no momento da fiscalização os 
mutuários não tenham apresentado notas fiscais comprobatórias da aquisição dos insumos, 
não há, outrossim, prova documental que demonstre a não aplicação dos recursos na 
finalidade ajustada. Os valores auferidos pelos investigados se destinavam ao cultivo de 
frutas, bens perecíveis por natureza. O êxito em tal empreitada está sujeito a toda sorte de 
fatores, sendo plenamente possível que os recursos tenham sido aplicados na finalidade 
para qual foram obtidos, aliás, tal conclusão é corroborada pelos depoimentos dos próprios 
mutuários. Laudos de vistoria que se limitaram a apontar a prática de fraude e a não 
aplicação dos recursos, sem pormenorizar as circunstâncias dos eventuais crimes ou 
indícios mínimos de sua ocorrência. Materialidade delitiva não evidenciada. Questão a ser 
dirimida no âmbito cível. 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). 

 
089. Processo: DPF/VGA/MG-00036/2019-IPL Voto: 1844/2020 Origem: GABPRM2-

GSVAH - GABRIELA 
SARAIVA VICENTE DE 
AZEVEDO HOSSRI  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar notícia de suposta prática do crime descrito no art. 

304 do CP nos autos de ação previdenciária proposta por J. P. da S. contra o INSS, pleiteando 
o reconhecimento de tempo de serviço rural, no período compreendido entre 01/01/1963 e 
15/09/1995. O Juízo da Comarca de Santa Rita do Sapucaí/MG, no exercício da jurisdição 
federal delegada, julgou improcedente o pedido no tocante ao vínculo empregatício no 
período de 1963 a 1972, por considerar não comprovado o exercício de atividade laboral em 
tal período e diante de indícios de uso de documento falso. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Na ação previdenciária referida, o segurado logrou êxito no 
reconhecimento do seu vínculo rural com J. de A.S.V., a partir de 1972. No período de 1963 
a 1971, não houve o reconhecimento porque a CTPS e a Folha de Registro de Empregado 
foram preenchidos de forma extemporânea, em virtude do possível extravio da CTPS do 
investigado. Segundo o Procurador oficiante, é inegável que J.P. da S. trabalhou na Fazenda 
Palmeira desde a década de 60. Contudo, não há elementos probatórios nem diligências 
efetivas que possam demonstrar a data exata do início do trabalho do investigado, havendo 
dúvidas acerca da falsidade dos documentos por ele apresentados em juízo. Merece destaque 
o fato de que a Folha de Registro de Empregado juntada aos autos por J.de A.S.V. contém 
descrição de salário de J.P. da S. desde 24/02/1964, sendo plausível que, de fato, o início do 
vínculo empregatício rural entre eles tenha se dado em 1963. Ausência de comprovação 
cabal da materialidade delitiva. Esgotamento diligências investigatórias razoavelmente 
exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da 
Orientação nº 26/2016 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). 
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090. Processo: JF-AM-1004466-
57.2020.4.01.3200-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1593/2020 Origem: GABPR10-FPL - 
FILIPE PESSOA DE 
LUCENA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de estelionato 

previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Notícia do recebimento indevido, no período 
compreendido entre 01/12/2003 a 31/01/2010, do benefício da segurada J.M.R, após o 
óbito em 15/12/2003. Prejuízo ao INSS no montante de R$ 21.312,50. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A despeito da informação de renovação da 
senha do cartão do benefício em 03/12/2004, bem como da existência de prováveis 
autores do delito, não foi possível, após a realização das diligências investigatórias 
cabíveis, elucidar, com segurança, a autoria delitiva. A instituição bancária onde foram 
realizados os saques indevidos informou que não mais possuía as filmagens do circuito 
interno. Ouvido, o filho da titular do benefício afirmou que eram suas irmãs as 
responsáveis por cuidar da segurada antes do seu falecimento. Intimadas para 
prestarem declarações acerca dos fatos, as investigadas, residentes no interior do 
Estado do Amazonas, não compareceram à Delegacia de Polícia Federal. Aplicação da 
Orientação nº 26 desta 2ª Câmara, diante da antiguidade do fato investigado e da 
inexistência de linha investigatória idônea. Carência de justa causa para a persecução 
penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
091. Processo: JF/CE-0808540-

79.2017.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1707/2020 Origem: GABPR16-SMA - 
SAMUEL MIRANDA 
ARRUDA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime tipificado no art. 

241-A c/c art. 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Indícios 
de divulgação, pela internet, de fotografia contendo sexo explícito supostamente 
envolvendo criança ou adolescente, nos idos de 2014. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências investigatórias, restou prejudicada a 
materialidade delitiva. Apesar das informações sobre os possíveis responsáveis pelos IP's 
de acesso à internet, o laudo pericial foi inconclusivo quanto a faixa etária da suposta 
vítima. Considerações periciais afirmando que o 'indivíduo que aparece de forma 
explícita na imagem possui características que a assemelham a criança, no entanto, dada 
a baixa resolução da imagem e a posição que se encontra na cena não é possível afirmar 
indubitavelmente de que se trata de uma criança ou adolescente, pois é sabido que 
diversos sítios de Internet são especializados na produção e divulgação de imagens de 
mulheres adultas, acima dos 18 anos de idade, mas que possuem características físicas e 
se trajam como crianças ou adolescentes. Ademais, não foram encaminhadas mídias 
digitais que possibilitem uma análise sobre a posse ou compartilhamento desta imagem.' 
Inexistência de dados sobre o local da possível publicação da imagem. Ausência de 
elementos mínimos 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). 

 
092. Processo: JF/ES-5001116-

51.2018.4.02.5005-*INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1568/2020 Origem: SJUR/PRM-ES - 
SETOR JURIDICO DA 
PRM/COLATINA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 171, 

§3º,CP. Relatório de Conhecimento da Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR 
comunicando possível doação acima do limite legal por suposto beneficiário do bolsa-
família em favor do candidato a vereador P.O.L., no Município de Água Doce do 
Norte/ES. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências 
necessárias ao esclarecimento dos fatos, não foram colhidos indícios de irregularidades 
no caso apurado. Informações obtidas junto ao respectivo município e à Caixa 
Econômica Federal apontaram que o nome do investigado não constava no cadastrado 
de beneficiários do referido programa do governo federal. Declarações dos envolvidos 
negando a efetivação da referida doação para a campanha eleitoral em tela. Materialidade 
delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para dar prosseguimento à persecução 
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo ao 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). 
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093. Processo: JF-SOR-5001259-
25.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1801/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime descrito no art. 171, 

§ 3º, c/c o art. 14, II, do CP. Consta dos autos que, na data de 19/11/2018, um indivíduo 
dirigiu-se à agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Itapetininga/SP, 
identificando-se como C.L. da S. e, mediante o uso de documentação supostamente 
falsa, tentou efetuar o saque do seguro-desemprego. Na ocasião, o suspeito compareceu 
à agência com a documentação completa para saque do benefício, porém, ao perceber 
que a atendente desconfiou de sua identidade, evadiu-se do local. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme relatado pelo Procurador 
oficiante, da análise do documento de identidade, a unidade técnico-científica da 
Polícia Federal concluiu que o documento era materialmente falso. Agentes da Polícia 
Federal analisaram imagens do circuito interno da agência da CEF do dia dos fatos, 
mas não foi possível a identificação do agente que realizou a conduta devido à baixa 
qualidade das imagens. Não lograram êxito também ao diligenciarem junto aos 
servidores que presenciaram os fatos. Além disso, em pesquisa realizada junto à rede 
SINAPSE foi constatado que o verdadeiro C.L. da S. reside em Anajás/PA. Apuração 
da autoria da tentativa de estelionato prejudicada. Esgotamento diligências 
investigatórias razoavelmente exigíveis. Inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea. Orientação nº 26/2016 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). 

 
094. Processo: SR/PF/CE-00900/2014-INQ Voto: 1840/2020 Origem: GABPR14-RMC - 

ROMULO MOREIRA 
CONRADO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime de lavagem de 

dinheiro, descrito no art. 1º, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.613/98, praticado, em tese, por E. de 
S.B., preso pela Polícia Federal no contexto da Operação Semilla e condenado pela Justiça 
Federal de São Paulo à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão por incurso 
nas sanções previstas para o crime de associação para o tráfico de drogas. E. foi denunciado 
pelo MPF perante o Juízo da 32ª Vara da Seção Judiciária do Ceará pela prática do crime 
de lavagem de dinheiro em razão da movimentação de recursos através de conta de 
terceiros e, ainda, ocultação de bens (veículos) por meio do registro destes em nome de 
terceiros. Consoante manifestação acostada às fls. 4/6, o MPF entendeu pela continuidade 
das apurações para serem averiguadas, no presente inquérito, a aquisição e possível 
ocultação de oito imóveis situados em Fortaleza/CE e Natal/RN. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Segundo o Procurador oficiante, após inúmeras diligências 
objetivando a verificação da legalidade das aquisições dos referidos imóveis, o exame dos 
autos revela não se justificar a continuidade deste apuratório, bem como não dispor o MPF, 
decorridos quase 6 (seis) anos de investigações, de elementos que possibilitem o 
oferecimento de denúncia. Não obstante a documentação juntada aos autos, constatou-se 
não haver indícios de práticas delitivas nas supostas ligações existentes entre as pessoas 
nela apontadas, não tendo sido delimitadas transações efetivamente suspeitas de lavagem 
de ativos oriundos do tráfico de drogas. A aquisição de bens imóveis, a existência de 
relações comerciais e financeiras entre os investigados e entre eles e outras pessoas, 
tampouco a prática de outros delitos, não indicam por si só, a prática de crime de lavagem 
de dinheiro, sendo necessária a mínima evidência de ocultação e/ou dissimulação de 
movimentação de valores oriundos de crimes anteriores, o que não foi possível no presente 
caso. Aqui, não se logrou identificar a autoria delitiva, tendo em vista a ausência de 
suspeitos ou de provas junto a instituições públicas ou particulares diligenciadas e a 
inexistência de testemunhas. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente 
exigíveis. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da 
Orientação nº 26/2016. Notícia de que, embora tenha se identificado com nome falsos, as 
transações imobiliárias suspeitas não chegaram a se concretizar, na medida em que os 
imóveis acabaram por serem adquiridos por terceiros não relacionados ao ora investigado, 
conforme declarações colhidas no presente IPL e relato dos vendedores. Materialidade 
delitiva também 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). 
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095. Processo: 1.14.000.002396/2019-05 - Eletrônico  Voto: 1580/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de desobediência (CP, art. 

330). Relato de descumprimento, pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia, de 
ordem judicial emanada no âmbito de ação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Conforme se infere dos autos, o mandado de penhora e respectivo ofício 
requisitório de informações foram endereçados genericamente ao 'Secretário (a) de 
Administração do Estado da Bahia', sem a devida identificação do ocupante do cargo. Ademais, 
observa-se que os referidos documentos foram recebidos por terceiros. Para a configuração do 
crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário 
público, sendo indispensável que a ordem atenda aos seguintes requisitos: 1) intimação pessoal 
transmitida diretamente a quem tem o dever legal de cumprir a ordem; 2) não fazer previsão de 
sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa e 3) advertir o destinatário da ordem 
que o eventual não cumprimento caracteriza crime. No caso, verifica-se a inexistência de prova 
da intimação pessoal do destinatário da ordem ou de seu conhecimento por outro meio apto a 
demonstrar a ciência inequívoca do conteúdo da determinação judicial. Ausência de elementos 
suficientes aptos a evidenciar a vontade firme e consciente de desobedecer a ordem judicial. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
096. Processo: 1.14.004.000094/2020-98 - Eletrônico  Voto: 1573/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FEIRA 
DE SANTANA-B  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível tentativa de crime de estelionato em ação previdenciária (CP, art. 171, 

§ 3º). Notícia de que o autor, visando a obter aposentadoria por idade, na condição de segurado 
especial (trabalhador rural), teria feito declaração inverídica e apresentado documentos 
inidôneos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, afirmando união 
estável que não se comprovou nos autos. Ação Judicial cujo pedido foi julgado improcedente. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consoante a jurisprudência dos tribunais 
superiores, o estelionato judicial é penalmente atípico em razão do direito constitucional de 
acesso à Justiça. As infrações em questão se limitam à esfera cível e administrativa, por 
infringência aos deveres previstos no art. 77 do CPC. 'Não configura 'estelionato judicial' a 
conduta de fazer afirmações possivelmente falsas, com base em documentos também tidos por 
adulterados, em ação judicial, porque a Constituição da República assegura à parte o acesso ao 
Poder Judiciário. O processo tem natureza dialética, possibilitando o exercício do contraditório 
e a interposição dos recursos cabíveis, não se podendo falar, no caso, em 'indução em erro' do 
magistrado. Eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial são crimes 
autônomos, que não se confundem com a imputação de 'estelionato judicial'. A deslealdade 
processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do 
litigante por má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição disciplinar no âmbito 
do Estatuto da Advocacia' (RHC nº 88.623/PB, 6ª Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
Dje 26/03/2018). Aplicação do princípio da proteção judiciária, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa (CF, art. 5º, XXXV e LV). Subsidiariedade do Direito 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). 

 
097. Processo: 1.15.000.000205/2020-69 - Eletrônico  Voto: 1742/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada via Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Possível prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II). Noticiante 
reporta o saque indevido, no ano de 2017, de cota do Programa de Integração Social ' PIS, 
pertencente à sua falecida mãe, no valor de R$ 769,00, perante terminal de autoatendimento da 
Caixa Econômica Federal - CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Informações prestadas pela CEF aduzindo que, embora não tenha sido observada atipicidade 
na operacionalização do saque infirmado, a autarquia providenciou a recomposição da cota do 
PIS à participante. Inexistência de elementos mínimos capazes de indicar a autoria e 
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materialidade delitivas. Falta de linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da 
Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
098. Processo: 1.16.000.000389/2020-20 - Eletrônico  Voto: 1694/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por entidade federativa dos 

empregados de empresas de processamento de dados e serviços de informática para apurar 
suposta prática de crimes contra a honra (calúnia e difamação) por parte do Secretário Especial 
de Desestatização e Desinvestimento. Segundo a narrativa, durante entrevista concedida a uma 
estação de rádio em 21/01/2020, o representado teria afirmado que servidores da DATAPREV 
e do SERPRO venderiam informações constantes dos bancos de dados dos cidadãos. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os tipos penais descritos nos arts. 138 e 139 
do CP exigem que se impute a pessoas determinadas a prática de fatos definidos como crime 
ou fatos ofensivos à reputação, não se configurando quando são feitas afirmações genéricas e 
abstratas, sem a identificação dos autores. Segundo o Procurador oficiante, no presente caso, 
embora possa ter sido lançada com termos impróprios, a manifestação questionada está 
marcada pela generalidade, tendo sido proferida em um contexto de posicionamento político 
acerca da dinâmica de atuação das empresas estatais de processamento de dados. Tal 
circunstância afasta a intenção deliberada de imputar falsamente a prática de crime ou fato 
desairoso a pessoas determinadas para ofender-lhes a honra. Não é possível afirmar que a 
conduta em apreço amolda-se aos tipos penais citados, pois as declarações feitas pelo noticiado, 
ainda que possam ter sido postas com excesso, não estavam impregnadas pelo dolo de ultrajar 
a honra de indivíduos determinados, mas, ao contrário, objetivaram formalizar crítica política 
ácida e contundente às instituições referidas. Além disso, a ausência de delimitação de vítimas 
específicas, por si só, torna inviável o início da persecução penal. Como os fatos não foram 
imputados a pessoas determinadas, não consta dos autos que tenham acorrido indivíduos 
ofendidos, seja para promoverem ação penal privada, seja para formalizarem, pessoalmente, 
suas representações criminais. Elemento subjetivo dos tipos penais 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). 

 
099. Processo: 1.16.000.000493/2020-14 - Eletrônico  Voto: 1737/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de que o cidadão A.E.M.S. teria realizado uma 

espécie de testamento ('living will') na cidade de Reno-NV, EUA, objeto de reconhecimento de 
firma no Cartório do 5º Ofício de Notas de Taguatinga/DF, referente a Letras do Tesouro 
Nacional de que seria possuidor e que valeriam mais de quatro bilhões de reais. Possível 
ocorrência de falsificação de títulos públicos ou uso de documento público falso. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo o Procurador oficiante, já existe investigação 
envolvendo A.E.M.S. em relação à posse e/ou propriedade de supostas LTNs falsa (IPL nº 
1215/2013 ' DPF/CAS/SP ora autuado na SJ/DF sob o nº 1020935-34.2018.4.01.3400). Quanto 
à realização do suposto testamento, verifica-se que tal fato, por si só, não configura crime, mas 
tão somente possível ato preparatório de outro crime. As investigações mantidas no IPL nº 
1215/2013 demonstram que A.E.M.S. 'trabalharia' com corretagem de títulos e nesse 'mercado' 
é comum a tentativa de dar aparência de legitimidade a títulos notoriamente 'podres', seja para 
enganar incautos, seja para tentar eventuais compensações de débitos fiscais. Tal o contexto, o 
citado testamento pode funcionar como um elemento de credibilidade na apresentação ou 
negociação das LTNs. Nada obstante, o testamento, por si só, não configura crime, até porque 
o infrator busca convencer eventual comprador de que os títulos são válidos. O reconhecimento 
de firma, igualmente, não é ato ilícito. Assim sendo, tendo em conta que cogitações e atos 
preparatórios não são puníveis e que a questão de fundo (falsificação de títulos públicos) já está 
sendo investigada, não se vislumbram motivos que justifiquem o prosseguimento do presente 
expediente. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
100. Processo: 1.16.000.000503/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1692/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual se relata possível crime de injúria, atribuído a pessoa identificada como J.C., 
que teria insinuado em seu perfil no Twitter que o atual Presidente da República seria miliciano. 
Conforme a narrativa, na data de 18/02/2020, o representado teria, durante uma discussão de 
cunho político com a representante, proferido os seguintes dizeres: 'Quem defende miliciano 
na Câmara? Quem convive cercado deles? Quem os contrata? Jair Bolsonaro e sua família e 
amigos'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se, de início que, 
nos termos do art. 145, parágrafo único, c/c o art. 141, I, ambos do CP, o crime noticiado 
procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, não existente nos autos. De outra parte, 
segundo o Procurador oficiante, não se observa, no caso, fato concreto e determinado atribuído 
ao Presidente da República, assim como dolo manifesto por parte do noticiado, uma vez que 
não há na conduta propósito específico de lesar ou denegrir a dignidade alheia. Na verdade, a 
percepção negativa expressada na rede social ocorreu no calor de uma discussão sobre 
preferências políticas travada com a noticiante. Embora se revelem censuráveis, os comentários 
não se ajustam ao tipo previsto no art. 140 do CP. Ausência do elemento subjetivo do tipo. 
Preponderância da livre manifestação do pensamento. Subsidiariedade do Direito Penal. 
Necessidade de se ponderar acerca da intervenção estatal em situações de baixo potencial 
ofensivo. 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). 

 
101. Processo: 1.18.000.000669/2020-63 - Eletrônico  Voto: 1780/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Corregedoria da Polícia 

Federal. Delação apócrifa relatando suposta comercialização de moedas falsas em grupo de 
whatsapp, por indivíduo que teria se identificado como C.A. Possível prática do crime previsto 
no art. 289 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigações policiais 
preliminares evidenciaram que o terminal telefônico supostamente utilizado para realizar a 
oferta ilícita estava inoperante. Ausência de elementos de informação que possam viabilizar o 
descobrimento da autoria e materialidade delitivas ou indicar diligências capazes de alterar 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). 

 
102. Processo: 1.22.000.000317/2020-85 - Eletrônico  Voto: 1767/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 

possível prática do crime previsto no art. 334 do CP, na redação anterior à Lei nº 13.008/14. 
Entrega a consumo de mercadoria descaminhada no período de dezembro de 2005 a março de 
2009 pela empresa U.C.eT.D. EIRELLI, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre os anos de 2005 e 
2009. Crime com pena máxima abstratamente cominada, à época, de 4 (quatro) anos de 
reclusão. Decurso de mais 11 (onze) anos da data do último fato investigado, sem notícia de 
causas suspensivas ou interruptivas. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade 
do agente. CP, arts. 107, IV, e 109, 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). 

 
103. Processo: 1.22.000.000444/2020-84 - Eletrônico  Voto: 1547/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais relatando, em tese, a prática de crimes 

de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuições previdenciárias pelos 
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responsáveis legais de sociedade de economia mista do Estado de Minas Gerais (art. 337-A do 
CP e art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Informações da Receita Federal reportando que os créditos tributários em questão, embora 
devidamente constituídos na esfera administrativa, estão com a exigibilidade suspensa por força 
de decisão judicial, proferida em ação anulatória em trâmite perante a Seção Judiciária de Minas 
Gerais. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade 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). 

 
104. Processo: 1.22.002.000028/2020-66 - Eletrônico  Voto: 1544/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta posse irregular e disparo de arma de fogo no Ginásio Poliesportivo da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba/MG, pelo vigilante J.J.C. Possível 
prática dos crimes previstos nos arts. 15 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Processo Administrativo correspondente arquivado 
por ausência de 'provas contundentes que confirmem o fato denunciado'. Declaração do 
noticiado afirmando que não portava arma de fogo no dia dos fatos e que apenas estourou uma 
bobinha no ginásio, arrependendo-se da brincadeira de mau gosto. Ausência de relato, dentre 
os depoimentos prestados pelas testemunhas, de que alguém tenha presenciado o disparo ou 
visto o investigado portando a aventada arma de fogo. Carência de indícios concretos da prática 
delitiva. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da persecução 
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
105. Processo: 1.27.000.001265/2019-44 - Eletrônico  Voto: 1772/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PIAUI  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira extraído do Sistema 

de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral e encaminhado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí, fazendo menção a candidatos (E.M.dos S.M., J.P.L., L.de O.L. e M.C. e C.) 
que disputaram as eleições de 2018, no Estado do Piauí. Conforme relatado, o RIF restringe-se 
a informações sobre operações financeiras comunicadas por setores obrigados, nos termos do 
art. 11 da Lei nº 9.613/98, recebidas a partir de janeiro de 2018, envolvendo hidrelétrica que 
pertence a grupo econômico investigado pela Polícia Federal por suposta doação de campanha 
a partido político no ano de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo 
o Procurador Regional Eleitoral oficiante, da análise do mencionado relatório, não se 
constataram transações de interesse da jurisdição eleitoral relativos a candidatos que disputaram 
pleitos eleitorais pelo Estado do Piauí, conforme certidão encartada nos autos. Ausência de 
elementos indiciários de ilícitos eleitorais eventualmente praticados por candidatos que 
concorreram a pleitos por aquela unidade federativa. Recomendação de envio do mencionado 
relatório à PR/PI para exame da legalidade das movimentações financeiras, tendo em vista a 
ocorrência de transações suspeitas, merecedoras de maiores 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). 

 
106. Processo: 1.30.005.000405/2019-21 - Eletrônico  Voto: 1741/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime descrito no art. 1º, I, da Lei nº 

8.137/90, supostamente por parte de representantes da Santa Casa de Bom Jardim/RJ. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos autos cópia do Procedimento nº 
15540-720.014/2015-06, da Receita Federal do Brasil, que culminou no Termo de Verificação 
e Constatação Fiscal informando que os autos de infração foram lavados com o intuito de 
prevenir a decadência, pois a entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social com base em decisão judicial não transitada em julgado, permanecendo 
sobrestados até provimento judicial definitivo. Sendo assim, conforme assevera o Procurador 
oficiante, os autos de infração referidos não estão relacionados a crimes tributários, tendo sido 
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lavrados como precaução para evitar a extinção pela decadência dos créditos tributários durante 
o trâmite da ação judicial. Ausência de indicativos de omissão ou declaração falsa às 
autoridades fiscais para suprimir ou reduzir tributos. Materialidade delitiva não evidenciada. 
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
107. Processo: 1.30.020.000027/2020-21 - Eletrônico  Voto: 1325/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão, dando conta de supostas 'manifestações de racismo contra pessoas de etnia branca' 
por parte do usuário do telefone +55 38 ['] em grupo do aplicativo WhatsApp. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inicialmente, verificou-se nas capturas de tela das 
mensagens referidas que há telefones participantes do referido grupo com código internacional 
de Angola (+244), pelo que foi reconhecida a atribuição do MPF. No mérito, segundo o 
Procurador oficiante, restou evidenciado que o usuário do telefone indicado na manifestação 
inicial fazia uso de ironia em discussão sobre a existência de racismo contra brancos ao escrever 
frases como 'mato brancos por serem brancos', tendo se exaltado após ser chamado de racista 
por outro usuário. Ausência de indícios de dolo na conduta. Prática do crime descrito no art. 
20, § 2º, da Lei nº 7.716/89 não caracterizada. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
108. Processo: 1.31.001.000095/2019-48 - Eletrônico  Voto: 1696/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ-RO  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar notícia de possível recebimento 

indevido de benefício do programa Bolsa Família por parte de M.T. dos R., em Costa 
Marques/RO, a qual supostamente teria renda incompatível com a estabelecida pelo programa 
assistencial. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De início, buscando averiguar as informações 
apresentadas de modo anônimo, foi determinada a realização de pesquisa na ASSPA a fim de 
obter qualificação completa, endereços, dependentes, veículos, vínculos empregatícios e 
eventuais empresas registradas em nome da investigada. Esta, ao ser ouvida, afirmou que foi 
beneficiária do programa até o final de 2018. Quanto aos bens localizados, aduziu que a fazenda 
registrada em seu nome é, na verdade, de seu ex-companheiro (separada desde 2014). Já em 
relação à motocicleta, informou que foi vendida no ano de 2018, o automóvel é financiado e a 
parcela de entrada foi paga com o valor da venda da moto. Disse, por fim, que a empresa 
registrada em seu nome é utilizada para compra de perfumes e roupas íntimas femininas para 
revenda. Diligências que, segundo o Procurador oficiante, não se mostraram idôneas à 
demonstração de fraude na obtenção de benefício por parte da investigada, especialmente diante 
da dificuldade de se reconstituir o histórico de rendimentos do beneficiário em tempos 
pretéritos. 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). 

 
109. Processo: 1.34.012.000386/2020-39 - Eletrônico  Voto: 1586/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime prescrito no art. 334 do CP (com redação 

anterior à Lei nº 13.008/2014). Representação Fiscal para Fins Penais relatando a apreensão de 
mercadorias de procedência estrangeira, acondicionadas em determinado contêiner, em virtude 
de não estarem declaradas nos documentos de importação que acompanhavam a bagagem. 
Mercadorias apreendidas avaliadas em R$ 90.270,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Fato ocorrido em março de 2009. Crime com pena máxima abstratamente 
cominada, à época, de 04 (quatro) anos. Transcorridos mais de oito anos da data dos fatos, sem 
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a incidência de causas suspensivas ou interruptivas, resta prescrita a pretensão punitiva estatal 
(CP, art. 109, IV). 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). 

 
110. Processo: 1.34.016.000069/2020-82 - Eletrônico  Voto: 1695/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apuração de possível ocorrência de crimes descritos no art. 2º, 

inc. II, da Lei nº 8.137/90. Segundo consta dos autos de execução fiscal em curso perante o 
Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP, representantes legais da empresa B.M.e E. LTDA 
deixaram de recolher à União valores referentes a diversos tributos entre os anos de 2015 e 
2016, nos termos constantes de seis procedimentos administrativos fiscais. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Delito de natureza formal, que se consuma com o 
vencimento do prazo para recolhimento do tributo, verificado, no caso concreto, entre 05/2015 
e 02/2016. Crime com pena máxima abstratamente cominada de 2 (dois) anos de detenção. 
Decurso de mais de 4 (quatro) anos da data dos fatos objeto da apuração, sem a ocorrência de 
causas suspensivas ou interruptivas. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da 
punibilidade. CP, arts. 107, IV, e 109, V. Remessa do expediente à Justiça Federal com relação 
aos demais períodos noticiados, solicitando-se antecedentes para avaliação de eventual 
cabimento de acordo de não 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). 

 
Homologação parcial de Arquivamento 
111. Processo: 1.00.000.005515/2020-01 - Eletrônico  Voto: 1869/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) MONICA NICIDA GARCIA  
Ementa: ELEITORAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. FALSIDADE 

IDEOLÓGICA ELEITORAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CRIMES CONEXOS. 
DOAÇÃO OCULTA PARA CAMPANHA À REELEIÇÃO AO CARGO DE PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC NO PLEITO DE 2012. MANIFESTAÇÃO DO MPE 
PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO ILÍCITO ELEITORAL. 
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO. REMESSA DOS AUTOS PELO PRE/SC, NOS TERMOS DO 
ENUNCIADO Nº 29 DA 2ª CCR. CONDUTA QUE NÃO TEVE O ESPECIAL FIM DE 
AFETAR O PROCESSO ELEITORAL. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A GESTOR 
PÚBLICO COM O PROPÓSITO DE MOTIVÁ-LO A PRATICAR ATO DE OFÍCIO 
CONSISTENTE EM PROMOVER A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO 
BÁSICO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS PELOS CRIMES 
MAIS GRAVES (CP, ARTS. 317 E 333), FICANDO O CRIME-MEIO (CE, ART. 350) POR 
ELES ABSORVIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO NO TOCANTE AOS DELITOS DE 
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA 
PARA O CRIME COMUM. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar 
notícia de oferta por parte de pessoas ligadas à empresa O.A. de vantagem indevida no valor 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao então prefeito de Navegantes, R.C. de S., 
pagamento que seria realizado em três parcelas, por meio do irmão deste, G. de S., e que foi 
operacionalizado como doação oculta para a campanha à reeleição ao cargo de prefeito de R.C. 
de S., no pleito de 2012. 2. Manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo arquivamento do 
feito quanto ao suposto crime de falsidade ideológica eleitoral, prosseguindo-se na persecução 
penal no tocante aos crimes de corrupção ativa e passiva. De acordo com as provas colhidas no 
curso da apuração, a vantagem oferecida buscava que o então chefe do Executivo local atuasse 
no sentido de entregar o sistema de saneamento básico à iniciativa privada, concessão essa de 
interesse da O.A.. Concluiu o Promotor de Justiça Eleitoral oficiante que a operacionalização 
do alcance da vantagem por meio de referidos pagamentos (incidentalmente não declarados à 
Justiça Eleitoral) evidenciou uma conduta-meio para obtenção do resultado doloso final 
(apropriação do sistema), sendo, portanto, absorvida pelos crimes mais graves de maior 
potencial lesivo, os de corrupção ativa e passiva. 3. Discordância do Juízo da 106ª Zona 
Eleitoral de Navegantes/SC, motivando sua decisão no recente entendimento do STF no 
julgamento do AgRg no Inquérito nº 4.435/DF, no sentido de que 'compete à Justiça Eleitoral 
julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos ' inteligência dos artigos 109, 
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inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 45, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do 
Código de Processo Penal'. 4. Remessa dos autos a esta 2ª CCR pelo Procurador Regional 
Eleitoral em Santa Catarina, nos termos do Enunciado nº 29. 5. Com efeito, houve conforme 
apurado, falsidade ideológica eleitoral, prevista no art. 350 do CE, uma vez que a doação de 
campanha não foi declarada Justiça Eleitoral. No entanto, o crime eleitoral não pode ser 
apreciado de maneira apartada, pois se cuida de um crime-meio. 6. Ao que se tem, o depoimento 
prestado por P.R.W., na qualidade de Diretor Presidente da empresa O.A. na região sul do país, 
esclarece bem quanto ao fim específico da prática delitiva, qual seja, a concessão do serviço de 
saneamento do município de Navegantes. Afirmou o depoente, para tanto, ter mapeado os 
municípios cujas gestões eram favoráveis à privatização de tal serviço, ocasião em que 
identificou aquele município com potencial para a concessão mencionada, haja vista que o 
então prefeito e forte candidato à reeleição, R.C.de S., manifestava publicamente sua intenção 
de privatizar o serviço. Nesse contexto, disse ter sido autorizado a efetuar o pagamento de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) para fomento da campanha de R.C.de S.. Consta 
expressamente do depoimento de P.R.W. que o propósito dos representantes da empresa era de 
que, caso reeleito o prefeito, fosse promovida a privatização do sistema de saneamento básico 
da municipalidade. 7. No presente caso, é forçoso reconhecer que não se encontra presente o 
especial fim de agir, descrito no art. 350 do CE. A falsidade ideológica quanto à omissão de 
recursos não recebidos para campanha não teve o especial fim de interferir no processo 
eleitoral, mas sim o de alcançar o objetivo efetivamente pretendido, qual seja, a concessão do 
serviço de saneamento básico do município de Navegantes para a empresa O.A., o que reforça 
a convicção firmada pelo Promotor Eleitoral de que o crime de falsidade eleitoral constituiu ato 
preparatório, meio necessário ou fase da execução de outros fatos ilícitos (crimes-fins) contra 
a Administração Pública, previstos nos arts. 317 e 333 do CP, de modo que os agentes só devem 
responder pelos delitos mais graves, ficando o crime-meio por eles absorvido, consoante o 
princípio da consunção. 8. Cumpre reiterar, por fim, que a Justiça Especializada atrai para 
julgamento os crimes comuns conexos aos eleitorais. Inteligência do art. 35, II, do Código 
Eleitoral e do art. 78, IV, do CPP. Assim, prescrito o crime eleitoral ou absorvido por outro 
delito (crime-fim), persiste a competência da Justiça Eleitoral para o crime comum. 9. 
Insistência no arquivamento quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral e prosseguimento 
da persecução no tocante aos crimes de corrupção ativa e passiva.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relator: Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho 
Nos processos de relatoria do Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 
1º Ofício; e a Dr.ª Mônica Nicida Garcia, titular do 2º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
112. Processo: JF-AM-0004036-

59.2019.4.01.3200-INQ 
Voto: 1670/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Crimes tipificados nos arts. 297 e 304, ambos do CP. O ora 

investigado, ao concluir curso de reciclagem promovido por empresa particular, fez 
uso de certificado falso de conclusão do ensino médio para obter a homologação do 
seu certificado de conclusão do referido curso perante o Departamento de Polícia 
Federal. MPF: Arquivamento por ausência de justa causa, tendo em vista a inexistência 
de potencialidade lesiva na conduta do investigado, entendimento conforme 
jurisprudência do TRF1 nos casos de vigilantes que, não obstante tenham apresentado 
diploma falso, já possuam a escolaridade mínima exigida pela lei para exercer tal 
profissão. Discordância da magistrada. (CPP, art. 28). Segundo consta dos autos, a 
autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelo 
objeto do crime e pelo laudo pericial, que concluiu pela falsidade do documento, não 
sendo o caso de contrafação grosseira. Constam também declarações prestadas pelo 
investigado perante a autoridade policial, tendo ele confessado a prática delitiva que 
lhe é imputada. Embora o investigado possua a escolaridade exigida para o cargo de 
vigilante, há relato de que ele teria feito uso de certificado falso a fim de obter trabalho 
ofertado por empresa que exigia a conclusão do ensino médio, incorrendo, assim, nas 
sanções do art. 304 do CP. A Juíza de primeiro grau, ao contrapor a alegação 
ministerial, invocou precedente do TRF da 5ª Região (ACR nº 13055.0009334-
23.2014.4.05.8300, Dje de 12/04/2019) para evidenciar que, no caso, se mostram 
presentes, de um lado, o fato reconhecido em sede policial, de que o certificado de 
conclusão do ensino médio, apresentado para fins de obtenção de carteira de vigilante 
e do respectivo emprego, é inidôneo, adquirido mediante paga a pessoa não 
identificada e, de outro lado, ainda que desnecessária a escolaridade ali indicada ' 
conclusão do ensino médio ' outro não foi o certificado apresentado para comprovar 
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aquela exigida ' do ensino fundamental (Lei nº 7.102/83, art. 16, III), pelo que 
remanesce sendo o certificado eivado do vício de falsidade o utilizado para os fins 
pretendidos, não se podendo, assim, taxá-lo de inócuo (desprovido de potencialidade 
lesiva), já que necessário à comprovação da escolaridade, além do que se fez presente, 
na hipótese, a voluntariedade e a consciência da ilicitude (inautenticidade do 
documento apresentado). Saliente-se, também, que não há nos autos nenhum 
documento ou certificado que comprove que o ora investigado tenha a escolaridade 
mínima exigida para o cargo de vigilante. Ainda, o tipo penal, note-se, tem como 
elemento objetivo 'fazer uso'. Informação de que há dezenas de feitos com denúncia 
ofertada perante o Juízo de origem em situação fática similar a do presente apuratório. 
Coerência e observância do princípio da igualdade. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
113. Processo: JF/PR/CMOU-5000332-

66.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1542/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 

334). Apreensão de mercadorias que adentraram território nacional sem o devido 
desembaraço aduaneiro e sem comprovação de origem (receptor de satélite, vídeo game, 
aparelho de telefone celular). Tributos iludidos no valor de R$ 4.393,05. Promoção de 
arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, em 
razão da existência de reiteração delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 
nº 75/1993. Conforme apontado pelo Juízo Federal, o investigado, 'além de contar com 
outras autuações anteriores, já foi processado(a) por descaminho nos autos da ação penal nº 
50090638220194047005 e nº 50000849020174047009'. Ademais, destaca o Magistrado, o 
investigado possui reiteração, dentro do período de 5 anos. Dessa forma, não obstante o 
valor dos tributos iludidos relativos a esta apreensão se encontrar 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. 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 por descaminho.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
114. Processo: JF-RIB-5007332-

71.2019.4.03.6102-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1686/2020 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 possível prática do crime de contrabando (art. 

334-A, § 1º, inciso IV, do CP). Apreensão de 69 maços de cigarro de origem 
estrangeira. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 
Discordância do Juízo da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conforme o Enunciado nº 
90 da 2ª CCR, 'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a 
condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida 
não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja 
pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As 
eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. No caso em análise, observa-se que 
foram apreendidos apenas 69 (sessenta e nove) maços de cigarro de origem estrangeira. 
Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. Excepcional 
reconhecimento da insignificância da conduta ora investigada. 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). 

 
115. Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5007379-

06.2020.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 1653/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Consta que o réu foi denunciado pela 

prática, por duas vezes (em concurso material), do crime material de sonegação fiscal 
previsto no art.1º, I, da Lei 8.137/90, para o qual é prevista pena de reclusão de 2 a 5 anos 
e multa. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade de celebração de acordo 
de não persecução penal, o Ministério Público Federal entendeu ser inaplicável o benefício 
em virtude da pena mínima ser igual, e não inferior, a 4 anos; ausência de confissão, além 
do denunciado apresentar maus antecedentes. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP, sustentando a ocorrência de crime continuado e não material, o que permitiria 
o oferecimento da benesse; que a confissão deve ser observada após o oferecimento do 
acordo; e que dentre os procedimentos penais há diversos onde o acusado foi absolvido, 
sendo os procedimentos penais em curso indiferentes penais. Os autos foram remetidos à 
2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a celebração do acordo de não 
persecução penal. Sem adentrar no mérito das demais questões suscitadas pela defesa, 
verifica-se, de pronto, que o denunciado ostenta maus antecedentes, apresentando ao menos 
14 registros de procedimentos penais, havendo dentre eles inquérito policial e ações penais 
ainda em curso, o que denota conduta criminal habitual e reiterada. Dessa forma, não se 
mostra aplicável o benefício, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do 
acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade 
do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
116. Processo: JF/PR/CUR-5007547-

08.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1652/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Consta que o réu foi denunciado pela prática 

dos crimes previstos no art. 5º da Lei nº 7.492/86, por vinte e quatro vezes, em continuidade 
delitiva (art. 71, CP), em concurso material (art. 69, CP) com o crime do art. 16, também, 
da Lei nº 7.492/86. Consta que o denunciado tinha a posse de valores repassados pelas 
vítimas, sob a promessa de realização de investimentos, por meio da realização de contrato 
com instituição financeira de fato (já que não havia autorização), bem como do resgate de 
tais valores, acrescidos de juros, o que acabou não se verificando. O Ministério Público 
Federal ofereceu acordo de não persecução penal, devendo o acusado reparar o dano às 
vítimas no importe de R$ 575.593,57, a ser atualizado pelo Juízo por ocasião do pagamento, 
além de prestação de pecuniária no valor de R$ 150.000,00, tendo em vista a gravidade dos 
crimes cometidos, bem como a magnitude da lesão causada a diversas pessoas físicas. A 
defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, consignando pela impossibilidade 
de arcar com tais valores. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, 
não se mostra cabível a celebração do acordo de não persecução penal. O denunciado 
causou dano financeiro expressivo a diversas vítimas, sendo condição imperiosa para a 
celebração do acordo a reparação do dano. A impossibilidade de reparação do dano não 
pode ser interpretada de modo que represente para o agente criminoso tirar proveito do 
próprio crime e, ainda assim, ser agraciado com a benesse. Requisito para o acordo não 
preenchido. Assim, não se mostra cabível o benefício previsto no art. 28-A, do CPP. 
Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade 
do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
117. Processo: JF/PR/CUR-5010218-

04.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1768/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Acordo de Não Persecução Penal. Crime previsto no art. 1º, caput, §§ 1º, II, 2º, II, da Lei 

nº 9.613/98. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade de celebração de 
acordo de não persecução penal, o Ministério Público Federal entendeu ser inaplicável o 
benefício. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram 
remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a celebração do 
acordo de não persecução penal. Conforme apontado pelo Procurador da República 
oficiante, o denunciado ostenta antecedentes criminais, registrando condenações, 
transitadas em julgado, pela prática do crime previsto no art. 334, § 1º, b, do Código Penal, 
nos autos da ação penal nº 5003751-83.2014.4.04.7011 e pela prática do crime do crime 
previsto no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 5005012-
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70.2015.4.04.7004. Ainda, observa-se que o denunciado é réu em diversas outras ações 
penais. Dessa forma, constata-se conduta criminal habitual e reiterada por parte do 
denunciado, não se mostrando aplicável o benefício em questão, nos termos do art. 28-A, 
§ 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento 
da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade 
do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
118. Processo: JF/PR/CUR-5010219-

86.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1758/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Consta que a réu foi denunciado pela prática 

do crime previsto no art. 1.º, caput, §§ 1.º, II, 2.º, II, da Lei n.º 9.613/98, por duas vezes, na 
forma do art. 69 do Código Penal. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade 
de celebração de acordo de não persecução penal, o Ministério Público Federal entendeu 
ser inaplicável o benefício em virtude da pena mínima ser superior a 4 anos. A defesa 
peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, sustentando que a pena mínima para o 
crime é de 3 anos, não havendo possibilidade concreta de a mínima ser exasperada em 
patamar que ultrapasse o mínimo previsto no artigo 28-A da mesma Lei. Os autos foram 
remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a celebração do 
acordo de não persecução penal. Tratando-se de concurso material, cuja pena mínima de 
cada delito é de três anos, verifica-se que o total das penas mínimas supera o patamar de 4 
anos exigido pela legislação. Dessa forma, não se mostra aplicável o benefício, nos termos 
do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo 
prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade 
do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
119. Processo: 1.00.000.004237/2020-66 - Eletrônico  Voto: 1864/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato. Conflito negativo de atribuições estabelecido entre o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado de São Paulo. 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro suscitou o conflito negativo de atribuições e, 
considerando o decidido pelo STF na ACO 924, remeteu os autos ao Procurador-Geral da 
República para dirimir o conflito de atribuições. Remessa à 2ª CCR com base no Enunciado nº 
15, constante da Portaria PGR/MPF nº 732/2017: 'O conflito de atribuições entre Ministério 
Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o 
declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF, considerando tratar-se de ato complexo'. Revisão. Segundo se extrai do art. 62, VII, 
da LC 75/93 e do próprio Enunciado nº 15 ' PGR, incumbe às Câmaras de Coordenação e 
Revisão a análise dos conflitos de atribuições apenas quando o Ministério Público Federal 
esteja envolvido. No caso, considerando que o conflito de atribuição ora em análise restou 
firmado entre membros do Ministério Público Estadual vinculados a estados diversos, a 
atribuição para revisão da matéria cabe ao Procurador-Geral da República (STF ACO 924 e 
ACO 1394). Ausência de previsão legal para a atuação da Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 
ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o presente conflito de 
atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
120. Processo: 1.29.012.000013/2020-28 - Eletrônico  Voto: 1615/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BENTO 
GONCALVES-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: NOTICIA DE FATO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA NA 

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO COM VISTAS A REDUZIR O TRIBUTO DEVIDO. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE DESCAMINHO. ATRIBUIÇÃO DO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Noticia de fato instaurada a partir do 
encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais noticiando a prestação de 
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informações falsas em Declaração de Importação com o intuito de ocultar o real fornecedor e 
suprimir tributos. 2. O Procurador da República oficiante na PRM ' Rio Grande/RS promoveu 
o declínio de atribuições à PRM-Bento Goçalves/RS, por entender que, no caso, o crime de 
falsidade ideológica é absorvido pelo crime de sonegação fiscal, tendo o crédito tributário sido 
constituído enquanto o investigado residia em Bento Goçalves, além de lá também ser a sede 
da empresa importadora. 3. O Procurador da República oficiante na PRM-Bento Goçalves/RS, 
por sua vez, suscitou o presente conflito de atribuições, considerando '(I) que se está diante de 
conduta consistente na ilusão de direito ou imposto devido pela entrada de mercadoria; (II) que 
o crime de descaminho é especial em relação ao crime contra a ordem tributária previsto no art. 
1º, I, da Lei 8.137/97; (III) que a DI nº 16/1435736-8 foi parametrizada em canal vermelho de 
conferência aduaneira (p. 25), tendo sido constatada pela Receita Federal o subfaturamento da 
negociação; (IV) que a parametrização em canal vermelho envolve tanto o exame documental 
quanto a conferência física da mercadoria; (V) que a mercadoria foi apreendida pela Receita 
Federal no Porto de Rio Grande/RS' 4. Remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 62, 
VII, da LC nº 75/93. 5. Verifica-se dos autos que o investigado se utilizou de uma empresa de 
fachada do exterior, que em tese seria a fornecedora das mercadorias, para declarar produtos 
com valores a menor, no intuito de suprimir o tributo devido na entrada das mercadorias. 6. 
Desse modo, com razão o Procurador da República suscitante, pois a conduta narrada configura 
o crime de descaminho, que disciplina a sonegação de tributos quando da entrada de 
mercadorias no país, incidindo, no caso, o princípio da especialidade. Assim, não outro o 
entendimento jusrisprudencial que muito bem diferencia as duas condutas, in verbis 'O Superior 
Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o agente responderá apenas pelo crime 
de descaminho - e não por este em concurso com o de falsidade ideológica - na hipótese de a 
falsidade, consistente na alteração da verdade sobre o preço da mercadoria, ter sido praticada 
com o fim exclusivo de proporcionar a realização do crime de descaminho.' (RHC 96063/SC, 
Rel. Min. Joel Ilan Parcionik, QUINTA TURMA, Dje 18/04/2018). 7. Nessa esteira, tratando-
se de crime de descaminho, a jurisprudência é no sentido da aplicação da Súmula nº 151 do 
STJ, fixando a competência para eventual ação penal pelo lugar da apreensão do bem (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. 8. Assim, considerando que a mercadoria foi apreendida pela Receita Federal no 
Porto de Rio Grande/RS, a atribuição para apuração do fato noticiado incumbe à PRM ' Rio 
Grande/RS. 9. Atribuição do Procurador da República suscitado.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
121. Processo: 1.30.017.000479/2019-29 - Eletrônico  Voto: 1574/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE 

TELECOMUNICAÇÃO, PRATICADO POR VEREADOR (LEI Nº 9.472/97, ART. 183). 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO 
DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 
APLICA-SE APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO 
CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. ATRIBUIÇÃO DO 
SUSCITADO. 1. Conflito negativo de atribuições suscitado pelo Procurador Regional da 
República da 2ª Região, contra declínio de atribuições promovido por Procuradora da 
República, oficiante na PRM ' São João do Meriti/RJ. 2. A presente Notícia de Fato foi autuada 
para apurar possível crime de atividade clandestina de telecomunicação (Lei nº 9.472/97, art. 
183), a partir de representação encaminhada ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, 
dando conta que vereador seria dono de 'rádio pirata' em Belford Roxo. 3. Tendo em vista o 
crime de exploração de radiofusão sem autorização dos órgãos competentes ser de natureza 
federal, foi declínada a atribuição para o Ministério Público Federal no Município de São João 
do Meriti/RJ. 4. A Procuradora da República (suscitada), promoveu o declínio de atribuições à 
Procuradoria Regional da República da 2ª Região, por considerar que o investigado é pessoa 
com prerrogativa de foro em razão de ostentar, em tese, o cargo de vereador do Município de 
Belford Roxo. 5. Por sua vez, o Procurador Regional da República (suscitante), suscitou 
conflito negativo de atribuições, argumentando, para tanto, que, a competência para crimes 
federais é instituida por norma constitucional, não sendo possível que constituição estadual 
altere tal disposição. Assim, entende que, quando muito, é permitido ao constituinte derivado 
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estabelecer foro privilegiado à autoridades que serão julgadas por crimes comuns pelo Tribunal 
de Justiça dos Estados. Ressaltou, também, que de acordo com entendimento jurisprudencial 
consolidado nas instâncias superiores, o foro por prerrogativa de função só se aplica aos crimes 
cometidos durante o exercício do cargo atual e relacionados às funções desempenhadas dentro 
desse período. 6. Os autos foram remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para o 
exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, VII da Lei Complementar nº 75/93. 
7. Não obstante a controvérsia ter se dado em cima da premissa de que o investigado é pessoa 
que ostenta cargo eletivo no poder legislativo municipal, em consulta ao site da Câmara 
Municipal de Belford Roxo1, bem como no banco de dados do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro2, verifica-se que o investigado apesar de ter concorrido para a legislatura de 
2017/2020, não foi eleito. Ainda, consta informação de que teria ocupado tal cargo no ano de 
2015, ao tomar posse como suplente, já que o titular teria se afastado do cargo. 8. Assim, tendo 
em conta que a denuncia dá conta de crime cometido no ano de 2019, tem-se que o investigado 
não ostenta qualquer prerrogativa de foro. 9. De todo modo, com razão o Procurador Regional 
suscitante no ponto relativo a decisão do STF, em Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937, 
proferida em 03/05/2018, a qual entende que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas 
aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, 
o que, evidentemente, não é o caso dos autos. 10. Fixação da atribuição da Procuradora da 
República oficiante na PRM ' São João do Meriti/RJ, ora suscitada, para prosseguir na 
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). 

 
122. Processo: 1.16.000.001627/2019-81 - Eletrônico  Voto: 1820/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: PIC. SUPOSTA OFERTA IRREGULAR DE CURSO DE MESTRADO. REVISÃO DE 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N° 33). FATO PRATICADO POR 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO, INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE 
ENSINO, SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. 
LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. 
Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível irregularidade na 
promoção de curso curso de especialização stricto sensu (mestrado), sem que referida 
instituição tivesse registro ou autorização dos órgãos competentes (Ministério da 
Educação/CAPES) para ministrar referida modalidade de ensino e emitir certificado válido. 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. 
Remessa à 2ª CCR. 3. 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. 4. 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. 5. O 
suposto crime de falsificação 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. 
6. 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. 7. Precedentes do STF (HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, 
Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011) e da 2ª CCR (SR/DPF/MG-00294/2016-INQ, 746ª 
Sessão de Revisão, de 08/07/2019, unânime). 8. Não homologação do declínio de atribuições e 
devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se à Procuradora da 
República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, 
requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
123. Processo: DPF-BAR/BA-

00183/2017-IPL 
Voto: 1654/2020 Origem: GABPRM001-AGS - 

ADNILSON GONCALVES 
DA SILVA  

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 do titular, no período de abril/2009 a agosto/2013, 
totalizando um prejuízo à autarquia federal de R$ 35.327,26. CP, art. 171, § 3º. 
Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo. Revisão de arquivamento (LC 
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nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o genitor do beneficiário assumiu ter 
efetuado saques após o óbito do titular até meados de janeiro/2010. Ainda, segundo 
informações prestadas pelo pai do beneficiário, ele teria utilizado o dinheiro com 
objetivo de custear as despesas do funeral, bem como pagar outras dívidas deixadas. 
Contudo, não há nos autos documentos relativos ao pagamento das despesas do funeral 
do ex-beneficiário, bem como despesas relativas a sua doença, a justificar os saques 
indevidos. Mais ainda, o longo período de saques indevidos, durante mais de 4 anos, 
não comporta a justificativa apresentada para o arquivamento nem permite a aplicação 
excepcional do princípio da insignificância. Ainda, não é crível que o agente que já 
assumiu ter efetuado 10 saques não seja o mesmo que efetuou o restante. Assim, 
considerando o conjunto probatório existente até o momento, não se permite, com a 
devida vênia, afastar, de pronto, o dolo do investigado. Nesse cenário, existindo autoria 
e materialidade delitiva comprovada, o prosseguimento da persecução penal é medida 
que se impõe, pois, se, de fato, não houve dolo do investigado, a sentença o dirá após o 
normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da intenção de se 
praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal, 
quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e 
ampla defesa. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do 
MPF para dar prosseguimento à persecução penal, propondo, se for o caso, o acordo 
tratado no art. 28-A do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
124. Processo: 1.15.000.001605/2019-58 - Eletrônico  Voto: 1870/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a ocorrência do crime de descaminho (CP, art. 334). 

Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, sem a necessária documentação 
comprobatória de sua regular importação, realizada em 2016. Tributos iludidos no valor de R$ 
6.303,00. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso, a investigada possui uma reiteração, 
observada em apreensão realizada em 2018, na qual o valor elidido de tributos alcança o 
montante de R$ 8.352,00. Assim, verifica-se que a reiteração em questão se deu dentro do 
período de 5 anos. Dessa forma, não obstante o valor total dos tributos iludidos relativos a estas 
apreensões se encontrarem dentro 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. 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)'. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal, 
propondo, se for o caso, o acordo tratado no art. 28-A do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
125. Processo: 1.29.011.000056/2020-13 - Eletrônico  Voto: 1594/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de 

mercadoria de procedência estrangeira, introduzida em território nacional sem documentação 
probatória de sua regular importação, em operação de fiscalização realizada em agência dos 
Correios. Tributo iludido no valor R$ 121,28 (Valor da mercadoria: R$ 606,38). 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 ostenta duas apreensões de mercadorias estrangeiras irregulares nos últimos 5 anos, 
anteriores à presente apreensão, bem como, registra apreensões posteriores a esta, 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 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 255 
 

 
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. 

 

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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
PADRÃO 
Pelo Provimento do recurso 
126. Processo: 1.00.000.001261/2020-43 - Eletrônico  Voto: 1600/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MPF: ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA 2ª CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO. RECURSO DA PARTE. RECONSIDERAÇÃO QUANTO 
A NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1.Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes 
descritos no art. 184, § 3º, do CP e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, tendo em vista a existência 
de 4 (quatro) sites que disponibilizavam filmes, séries e programas de televisão sem a devida 
autorização dos respectivos titulares dos direitos autorais. O presente expediente também foi 
instaurado para apurar a participação de integrantes de determinada pessoa jurídica privada na 
prática dos delitos ora em análise, uma vez que esta teria financiado as atividades ilícitas 
desenvolvidas pelos referidos sites, por meio de pagamento de vultosos valores em razão da 
prestação de serviços de publicidade. 2. O Procurador da República oficiante adotou as 
seguintes medidas: a) Ofereceu denúncia em detrimento dos responsáveis de um dos sites, 
porquanto dois dos investigados são residentes na cidade de Cerquilho/SP, o que, por 
conseguinte, fixa a competência da Justiça Federal em Sorocaba/SP; b) Em relação aos outros 
três sites, declinou de suas atribuições para outras Procuradorias dentro do MPF, visto que os 
endereços dos respectivos responsáveis não fazem parte da Subseção Judiciária de Sorocaba; e 
c) No que se refere aos responsáveis da empresa pelas contratações dos serviços de publicidade, 
promoveu o arquivamento, argumentando que 'não se pode afirmar com a segurança jurídica 
necessária para o oferecimento de denúncia, mesmo decorridos quatro anos de intensas 
investigações em sede policial, que a empresa ('), por meio de seus funcionários e/ou 
representantes legais, tinha conhecimento acerca da estrutura organizada e criminosa que 
permitia o funcionamento e manutenção do site'. O Juízo Federal discordou em relação às 
promoções de arquivamento e de declínio de atribuições, e remeteu os autos a esta 2ª CCR, nos 
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Por ocasião da Sessão de Revisão 
nº 755, de 25/11/2019, a 2ª CCR deliberou pela não homologação do arquivamento e do 
declínio, tendo em vista a existência de 'fortes indícios de que os representantes da empresa 
investigada contrataram os serviços de publicidade mesmo tendo a consciência do conteúdo 
ilícito do site', além de entender que 'existe conexão probatória entre os fatos criminosos 
investigados objeto das representações criminais protocoladas pela associação vítima '. 4. 
Interposição de recurso pelos investigados. 5. Após reanálise dos autos, verifica-se que, de fato, 
assiste razão ao Procurador da República oficiante, no ponto de não se vislumbrar elementos 
que indiquem que o representante da empresa de publicidade e os responsáveis pelo site teriam 
se associado com o intuito de cometer crimes e obter vantagem indevida. Nesse ponto, cumpre 
destacar que os representantes do site, estes sim agindo com unidade de desígnios, já 
praticavam o crime de violação de direito autoral e já possuíam financiamento de outrem, não 
dependendo da empresa de publicidade para a continuação de sua atividade criminosa. 6. O 
representante da empresa, cuja o voto vencedor indicou o prosseguimento da investigação, não 
obteve qualquer vantagem indevida relativo ao negócio criminoso dos denunciados, tendo 
atuado dentro do exercício da sua profissão. Apesar de haver a suposição de que este tinha 
conhecimento da existência de crime, não se verifica, por outro lado, que participava da 
estrutura criminosa dos denunciados. 7. Logo, considerando os fundamentos acima, 
reconsidero a decisão de prosseguimento da persecução penal quanto ao representante (B.A.S.R 
) da empresa responsável pela publicação de propagandas no site investigado, mantendo-se, 
contudo, a não homologação de declínio requisitada pelo Procurador oficiante. 8. 
Reconsideração da decisão. Homologação do arquivamento.   

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela reconsideração da 
decisão proferida na Sessão de Revisão nº 755, de 25/11/2019, homologando o arquivamento 
e manteve a não homologação de declínio, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
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127. Processo: 1.18.001.000112/2020-12 - Eletrônico  Voto: 1684/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de representação na qual é noticiada possível prática dos 

crimes previstos nos artigos 273 e 283 do Código Penal, tendo em vista a publicação em rede 
social de arquivos nos quais se incentivaria o uso de dióxido de cloro como forma de tratamento 
do autismo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De fato, verifica-
se a possibilidade de ter sido praticado o delito previsto no art. 283, do CP (crime de 
charlatanismo). Entretanto, não se observa qualquer indício 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). 

 
128. Processo: 1.19.000.000492/2020-68 - Eletrônico  Voto: 1821/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representação noticiando que a 

vítima teria sido comunicada do trânsito em julgado de sentença, bem como que teria direito 
ao recebimento de R$ 75.648,00. Entretanto, seria necessário que a vítima realizasse o 
pagamento antecipado de um 'alvará de habilitação' no valor de R$ 1.345,00. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possíveis prejuízos suportados 
exclusivamente por particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e 
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência 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). 

 
129. Processo: 1.22.005.000087/2019-71 - Eletrônico  Voto: 1805/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação na qual relata descontos no benefício 

previdenciário do representante, não autorizados pelo beneficiário, a título de contribuição para 
entidade de aposentados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A 
situação retrata desconto em folha de contribuição mensal em favor de associação privada, sem 
autorização do beneficiário, o que caracteriza prática abusiva. Prejuízo suportado pelo 
particular. Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de 
suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: 1.34.015.000365/2018-
79, 717ª sessão, 11/06/2018, unânime, SPGR Nicolao Dino. 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). 

 
130. Processo: 1.29.006.000062/2020-40 - Eletrônico  Voto: 1685/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada a partir ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de 

Santa Vitória do Palmar/RS, noticiando possível prática do crime tipificado no art. 356, do 
Código Penal, tendo em vista que o investigado retirou em carga autos de processo judicial, em 
28/04/2014, não devolvendo até a data de envio do referido ofício. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Os autos retirados pelo investigado dizem respeito a 
processo em curso na Justiça Estadual. Nesse contexto, não se observa qualquer indício de lesão 
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direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades. Conforme apontado na 
promoção de declínio, qualquer ato que atente contra o regular andamento do processo em 
questão viola interesses do Juízo Estadual. 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). 

 
131. Processo: 1.30.001.000279/2020-89 - Eletrônico  Voto: 1623/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Expediente instaurado 

a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, noticiando movimentações 
financeiras atípicas por parte de pessoa física tendo em vista a incompatibilidade das referidas 
movimentações com a capacidade financeira da correntista. Segundo restou apurado, o 
investigado registrou uma conta de jogos online junto a instituição regulada em Malta no dia 
22/10/2014 e depositado o valor de £32.121,28 (trinta e dois mil cento e vinte e uma libras e 
vinte e oito centavos) e sacado 384,25 (trezentos e oitenta e quatro libras e vinte e cinco 
centavos), até ter sua conta bloqueada no dia 10/10/2019. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Como bem ressaltou a Procuradora da República oficiante, não 
se vislumbra crime antecedente de competência da Justiça Federal, já que não restou 
configurado o suposto crime de evasão de divisas, pois a exigência de declaração de valores no 
exterior só se aplica em caso de quantias superiores a US$ 100.000,00 (cem mil dólares) ou 
equivalente em outras moedas, conforme trecho da Resolução nº 3.854/2010 do BACEN. 
Hipótese na qual não se evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas 
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 
Público Federal para 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). 

 
132. Processo: 1.30.001.001202/2020-26 - Eletrônico  Voto: 1822/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando que empresa de telefonia estaria extorquindo e 

furtando sua tia idosa, ao realizar a cobrança de diversos valores indevidos. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Possíveis prejuízos suportados exclusivamente por 
particulares. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência 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). 

 
Homologação de Arquivamento 
133. Processo: DPF/AM-00479/2019-INQ Voto: 1625/2020 Origem: GABPR4-HSVL - 

HENRIQUE DE SA 
VALADAO LOPES  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia-crime enviada pela 10ª Vara do Trabalho de Manaus para apurar possíveis crimes 

de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, 
arts. 168-A e 337-A) supostamente praticados por empresa particular limitada. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É certo que 'A sentença trabalhista transitada 
em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui 
definitivamente o crédito tributário' (Enunciado nº 63 da 2ª CCR/MPF). No entanto, no 
caso concreto, não houve a constituição do crédito tributário pelo Juízo Trabalhista, uma 
vez que não consta dos autos a liquidação da sentença discriminando os valores dos 
tributos sonegados. O crime tributário acima referido é de natureza material, cuja 
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário e, ainda, apesar do 
crime do art. 168-A ser considerado formal, este exige, também, o lançamento tributário, 
mesmo que não definitivo, o que não ocorreu no caso em análise, já que não houve sequer 
lançamento por parte da RFB. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do 
Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 
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Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta 
Turma, DJe 11/06/2013. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução 
penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
134. Processo: DPF-BAR/BA-

00039/2019-IPL 
Voto: 1770/2020 Origem: GABPRM001-VNC - 

VICTOR NUNES 
CARVALHO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Notícia de suposta ameaça e coação contra cidadão que teria 

testemunhado fatos em investigações por improbidade administrativa na cidade de 
Ibipitanga-BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta a 
informação de que a Polícia Civil da Bahia ' Base Territorial de Ibipitanga também 
investigou os fatos, resultando numa conciliação em que as partes. Tal acordo, apesar 
de não vincular o órgão ministerial, demonstra que as partes encontraram uma resposta 
satisfatória ao conflito e, com isso, não se faz necessária a intervenção do direito penal. 
Subsidiariedade do Direito penal. Aplicação do princípio da ultima ratio. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
135. Processo: JF-CAH-1000266-

29.2020.4.01.3904-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1727/2020 Origem: GABPR12-NMFSP - 
NATHALIA MARIEL 
FERREIRA DE SOUZA 
PEREIRA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). O 

investigado teria recebido indevidamente benefício de aposentadoria rural, no período 
de novembro de 2013 a setembro de 2014, causando um prejuízo de R$ 6.422,57 ao 
INSS, tendo em vista que prestou informação supostamente falsa no que se refere ao 
local de exercício da atividade rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Conforme se verifica nos autos, em termo de declaração de servidor do INSS, 'as 
informações prestadas pelo segurado durante a entrevista estavam de acordo com a 
documentação apresentada', bem como, 'somente após a análise dos documentos, a 
entrevista e as pesquisas nos sistemas é que foi concedido o benefício'. Nesse contexto, 
observa-se que, 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. As 
diligências posteriores, realizadas pelo INSS, embora apontem para contradições 
quanto ao local de exercício da atividade rural informado pelo beneficiário, não se 
mostram suficientes para demonstrar que houve uma ação deliberada com o objetivo 
de ludibriar o INSS e fraudar o sistema de concessão de benefícios previdenciários. 
Ademais, o investigado conta com 68 anos de idade e, conforme informação 
apresentada pela Procuradora oficiante, é analfabeto. Ausência de dolo. Falta 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). 

 
136. Processo: JF/OUR/PE-0000037-

57.2017.4.05.8309-INQ 
Voto: 1769/2020 Origem: GABPRM1-AMSJ - 

ANTONIO MARCOS DA 
SILVA DE JESUS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível cometimento do crime de lavagem de 

dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), em razão de casal de contribuintes ostentar 
movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após decisão desta 2ª CCR no sentido de não homologar o 
declínio de atribuições, foram realizadas diligências que afastaram a suspeita inicial quanto 
a existência do crime de agiotagem como antecedente à lavagem, permanecendo somente 
o possível cometimento de crime contra a ordem tributária previsto no art. 2º, I da Lei nº 
8.137/90. Nessa esteira, além de oficiar a Receita Federal do Brasil para que informasse 
acerca da existência de crédito tribitário definitivamente constituído, providenciou-se, 
também, a oitiva dos investigados, que esclareceram que a movimentação dos valores se 
deve a atividade empresarial desempenhada, e apresentaram provas quanto a isso. Foi 
declarado que, por desconhecimento, as movimentações financeiras da empresa eram 
realizadas por meio das contas correntes dos investigados, e que estes nunca teriam sido 
contestados pela Receita Federal. Respondendo ao ofício, a RFB informou não existir 
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procedimento fiscal contra os investigados. Dessa forma, tendo em vista tratar-se de crime 
de natureza formal, e que as condutas datam de março de 2013, tem-se que o crime previsto 
no art. 2º, I da Lei nº 8.137/90 encontra-se prescrito, já que transcorridos mais de 4 anos da 
data dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Ainda, mesmo que se entendesse 
pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, em razão de se tratar de crime de 
natureza material, faltaria condição de procedibilidade para o prosseguimento da 
persecução penal ante a ausência de crédito tributário constituído. 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). 

 
137. Processo: JF-SOR-0002915-

73.2018.4.03.6110-IP 
Voto: 1865/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 

RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra o sistema financeiro (art. 20 da Lei 

nº 7.492/1986), por particular que, contemplado pelo Programa Minha Casa, Minha 
Vida ' PMCMV, cedeu o imóvel para um casal de primos residir, haja vista que havia 
conseguido um cargo de trabalho em Peruíbe/SP, retornando a Sorocaba de 15 em 15 
dias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato de o investigado ter 
cedido seu imóvel para que um casal de primos pudesse residir não configura, por si 
só, a prática de crime. Compartilhamento entre familiares ocorrido após o 
financiamento. Afastada eventual prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 171, § 3º 
ambos do CP. O acordo ora em análise caracteriza possível descumprimento contratual 
e é passível de medidas administrativas a serem adotadas pelo agente financeiro, qual 
seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º). 
Instauração de procedimento cível para acompanhamento do caso. Adoção das 
medidas cabíveis. Subsidiariedade do direito penal. Inexistência 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). 

 
138. Processo: PR/SP-3000.2015.004888-3-

INQ 
Voto: 1671/2020 Origem: GABPR2-BCM - 

BRUNO COSTA 
MAGALHAES  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Inquérito policial. Suposta prática dos crimes previstos no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90 

e no art. 337-A, III do CP cometido, em tese, pelo representante legal de pessoa jurídica. 
Ação fiscal realizada pela Receita Federal que ensejou 3 (três) procedimentos 
administrativos fiscais nos anos de 2012 e 2019, sendo que os dois primeiros tiveram 
constituição definitiva do crédito em 28 e 31/12/2012 e os créditos relativos ao último 
PAF, foram definitivamente constituídos em 14/06/2018. A cobrança dos créditos 
tributários referentes aos dois primeiros PAF's decorre do fato de a entidade não possuir 
Certificado de Entidade Beneficente de Associação Social (CEBAS); quanto ao último 
PAF, a cobrança decorre da suspensão da isenção e da imunidade tributária para o ano 
calendário de 2007 ' Ato Declaratório Executivo n. 217, de 31/08/2012. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se, primeiramente, que os dois PAF's 
tiveram o crédito definitivamente constituído há mais de 7 anos, e, ainda, levando em 
consideração que o ora investigado tem 72 anos de idade, parte dos crimes , em tese, 
cometidos está prescrita desde dezembro de 2018, conforme arts. 109, III, e 115 do CP, 
uma vez que as penas máximas cominadas para ambos os delitos investigados é de 5 
anos. Quanto ao último PAF, à época dos fatos a pessoa jurídica gozava do benefício de 
isenção e imunidade tributária, que foi suspenso 5 anos depois, de modo que não há como 
se falar em declaração falsa, afastando o ilícito penal. Em relação aos dois primeiros 
PAF's, de fato a entidade, por vários anos consecutivos, gozou de imunidade tributária, 
preenchendo os requisitos legais, estando devidamente certificada, existindo, inclusive, 
pedidos de certificação e renovação no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
apresentados até 2009, data próxima aos fatos, bem como, também, constam pedidos 
solicitados perante o Ministério da Educação após 2009, os quais foram deferidos. 
Destaca-se que a renovação do CEBAS pode ter efeito retroativo, já que de natureza 
declaratória, portanto, não é infundado que se presumisse que a pessoa jurídica, 
reconhecida oficialmente como entidade beneficente desde 1944, continuaria ostentando 
esse título capaz de lhe proporcionar a isenção de contribuições previdenciárias, mesmo 
que pendente pedido de renovação do certificado. Ausência de conduta dolosa. Falta de 
justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
139. Processo: 1.02.003.000030/2019-84 - Eletrônico  Voto: 1538/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral 

para apurar os fatos comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE-RJ), através de 
Relatórios de Inteligência Financeira envolvendo Deputada Estadual J.O.F, eleito em 2018. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se das comunicações 
encaminhadas pelo COAF que o único vínculo que os outros candidatos citados no relatório 
tem com o investigado seria a mesma filiação partidária, bem como o recebimento de doações 
com uso de fundo público eleitoral. Contudo, em virtude da precariedade do material e da parca 
indicação da metologia quanto ao seu resultado (cruzamento de dados), é de reconhecer a total 
ausência de elementos de conexão entre as potenciais irregularidades descritas nos RIFs e a 
campanha do Deputado Estadual, principalmente no que se refere aos gastos realizados e às 
doações de terceiros. Ausência de indícios de crime eleitoral. Falta de justa causa para a 
continuidade da persecução penal. Homologação de arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
140. Processo: 1.02.003.000033/2019-18 - Eletrônico  Voto: 1536/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral 

para apurar os fatos comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE-RJ), através de 
Relatórios de Inteligência Financeira envolvendo Deputado Estadual D.L, eleito em 2018. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se das comunicações 
encaminhadas pelo COAF que o único vínculo que os outros candidatos citados no relatório 
tem com o investigado seria a mesma filiação partidária, bem como o recebimento de doações 
com uso de fundo público eleitoral. Contudo, em virtude da precariedade do material e da parca 
indicação da metologia quanto ao seu resultado (cruzamento de dados), é de reconhecer a total 
ausência de elementos de conexão entre as potenciais irregularidades descritas nos RIFs e a 
campanha do Deputado Estadual, principalmente no que se refere aos gastos realizados e às 
doações de terceiros. Ausência de indícios de crime eleitoral. Falta de justa causa para a 
continuidade da persecução penal. Homologação de arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
141. Processo: 1.02.003.000034/2019-62 - Eletrônico  Voto: 1532/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral 

para apurar os fatos comunicados pelo COAF à Justiça Eleitoral (TRE-RJ), através de 
Relatórios de Inteligência Financeira envolvendo Deputado Estadual, eleito em 2018. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se das comunicações encaminhadas 
pelo COAF que o único vínculo que os outros candidatos citados no relatório tem com o 
investigado seria a mesma filiação partidária, bem como o recebimento de doações com uso de 
fundo público eleitoral. Contudo, em virtude da precariedade do material e da parca indicação 
da metologia quanto ao seu resultado (cruzamento de dados), é de reconhecer a total ausência 
de elementos de conexão entre as potenciais irregularidades descritas nos RIFs e a campanha 
do Deputado Estadual, principalmente no que se refere aos gastos realizados e às doações de 
terceiros. Ausência de indícios de crime eleitoral. Falta de justa causa para a continuidade da 
persecução penal. Homologação de arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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142. Processo: 1.14.000.002909/2019-70 - Eletrônico  Voto: 1858/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação anônima para apurar 

possível prática dos crimes contra a ordem tributária e contra a administração pública 
supostamente cometidos pelos gestores de empresa individual de responsabilidade limitada. 
Oficiada, a Receita Federal informou não haver ação fiscal sobre os fatos ou RFFP lavrada, 
bem como declarou que a representação não apresentou qualquer documento comprobatório 
dos fatos narrados, sendo verificado no sistema do Fisco Federal apenas uma irregularidade no 
cadastro da referida empresa no regime tributário do SIMPLES Nacional. A RFB declarou que 
inexistem montantes significativos, segundo critérios de relevância definidos pelo órgão, para 
instauração de uma ação fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme 
destacado na promoção de arquivamento, cuida-se de crime de natureza material, cuja 
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante nº 24 do 
STF. Ausência de elementos mínimos da ocorrência de conduta criminosa. Falta de justa causa 
para justificar o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
143. Processo: 1.15.002.000088/2020-13 - Eletrônico  Voto: 1619/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 

3º) cometido em face do INSS, referente a suposto saque fraudulento de benefício 
previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme apontado pelo Procurador oficiante, a investigada realizou saque de 3 (três) parcelas 
do benefício previdenciário, após o falecimento da titular. Segundo a investigada, o montante 
sacado serviu para o pagamento de débitos da beneficiária. Desse modo, observa-se a incidência 
da Orientação nº 4 desta 2ª CCR que permite o arquivamento dos autos quando não houver 
prova do dolo no saque de até 3 (três) benefícios previdenciários. Falta 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). 

 
144. Processo: 1.22.000.000335/2020-67 - Eletrônico  Voto: 1668/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do delito de descaminho (art. 334, CP), 

tendo em vista Representação Fiscal para Fins Penais relatando que vendas de mercadorias 
estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal no período de 13/11/2009 a 08/04/2010. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal 
(art. 109, IV, CP), já que decorridos mais de 8 anos da data dos fatos. Extinção da punibilidade 
(art. 107, IV, CP). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
145. Processo: 1.22.005.000045/2020-73 - Eletrônico  Voto: 1725/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 

337-A) cometido, em tese, pelo representante legal de pessoa jurídica. Representação Fiscal 
para Fins Penais noticiando que empresa declarou-se como entidade beneficente de assistência 
social na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social ' GFIP, deixando de declarar e recolher contribuições socais no período 
compreendido entre 01/2007 a 12/2007, inclusive as contribuições incidentes sobre o 13º 
salário (13/2007). Contudo, nesse período o contribuinte não fazia jus à isenção fiscal, já que 
de 01/01/2007 a 29/04/2007 não teve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social ' CEBAS renovado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos 
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autos que o provedor da entidade beneficente veio a óbito em 17/12/2019, estando, assim, 
extinta a punibilidade do agente (CP, art. 107, I). Quanto ao contador da entidade, listado na 
RFPP como pessoa relacionada, não há nenhum elemento que permita identificar sua 
responsabilidade subjetiva pela conduta de sonegar tributo. Assim, verifica-se dos autos que 
quando intimada pela fiscalização tributária, ainda que a entidade (santa casa) não tenha 
apresentado o CEBAS válido para o período solicitado de 01/01/2007 a 29/04/2007, exibiu a 
publicação do Diário Oficial da União de 04/02/2009 em que constava a renovação do 
certificado para o período de 30/04/2007 a 29/04/2010. Dessa forma, é provável que o período 
a descoberto tenha ocorrido por falha no processo de renovação do certificado, que não pode 
ser atribuída ao contador como dolosamente direcionada à prática de sonegação tributária. A 
Santa Casa é instituição sabidamente filantrópica, de modo que, embora a ausência do 
certificado nos moldes narrados possa implicar responsabilidades no âmbito tributário, 
certamente não configura de modo automático o elemento subjetivo do crime tributário, 
sobretudo no caso do contador. Ausência de conduta dolosa. Falta de justa causa para 
continuidade 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). 

 
146. Processo: 1.22.010.000014/2020-43 - Eletrônico  Voto: 1597/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IPATINGA-MG  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo TCU, noticiando que julgou 

irregulares as contas de empresa privada e de seu sócio administrador, em razão da omissão no 
dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados 
por força da Lei Rouanet, no montante de R$ 100.000,00, para execução de projeto cultural. 
Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
O TCU condenou os responsáveis ao pagamento do valor de R$ 100.000,00, acrescido de 
atualização monetária e juros de mora. Quanto ao aspecto criminal dos fatos noticiados, 
verifica-se a possível prática do crime de estelionato, tendo em vista a suposta captação 
irregular de recursos de empresas privadas, com repercussão na arrecadação tributária da 
União, utilizando-se das regras contidas na Lei Rouanet. Contudo, conforme apontado pelo 
Procurador oficiante, o fato se deu em 27/12/2007. Nesse contexto, tendo em vista que a pena 
máxima cominada é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, verifica-se a prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da 
consumação do crime. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 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). 

 
147. Processo: 1.24.000.001671/2019-19 - Eletrônico  Voto: 1718/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica eleitoral (CE, art. 350). Transferência 

de domicílio eleitoral utilizando-se comprovante de residência de outrem. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Os três investigados fazem parte da mesma 
família e, ao serem inquiridos, esclareceram que à época da tentativa de transferência eles ainda 
não tinham se mudado para a localidade, mas que por possuirem familiares e laços de amizade 
lá, além de terem a intenção de retornar a residir ali, o que inclusive veio a ocorrer 
posteriormente, efetuaram o pedido de mudança de domicílio eleitoral. No caso, o comprovante 
de residência utilizado pertencia ao pai de um dos investigados. Ainda, afirmaram não ter 
havido pedido de qualquer político para a mudança de domicílio eleitoral, e que não tinham 
conhecimento da impossibilidade de votarem ali. Ausência de conduta dolosa. Falta de justa 
causa. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
148. Processo: 1.25.007.000042/2020-16 - Eletrônico  Voto: 1673/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de desobediência, no âmbito 

de processo judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Procurador 
oficiante aponta que houve a requisição de instauração de IPL, para investigação dos mesmos 
fatos. Por esse motivo, promove o arquivamento da presente NF. Embora a promoção de 
arquivamento sob análise apresente poucas informações acerca do caso, mostra-se cabível o 
arquivamento, tendo em vista a afirmação do Procurador oficiante no sentido de que há outro 
procedimento investigatório em curso para apuração dos fatos noticiados. Enunciado nº 57 ' 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). 

 
149. Processo: 1.26.000.004113/2019-31 - Eletrônico  Voto: 1624/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando a 

prática dos crimes de racismo e de injúria racial (art. 20 da Lei nº 7.716/89 e art. 140, § 3º, CP), 
supostamente, cometidos por pessoa afrodescendente que, conforme representação, proferiu 
discurso de ódio em razão de cor e intolerância religiosa. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). O noticiante juntou provas documentais e audiovisuais as quais, todavia, 
demonstram que a referida conduta não configura crime de injúria racial, uma vez que o 
comentário proferido não tem como destinatário um determinado indivíduo. No mesmo sentido, 
não há incidência do crime de racismo, tendo em vista a ausência de ofensividade ao bem 
jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, a erradicação da discriminação que importe 
supressão ou restrição do gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. O 
discurso em análise, em seu teor e contexto, não importa a prática discriminatória tencionada à 
violação dos valores supracitados. Ausência de materialidade delitiva. Carência de justa causa 
para o prosseguimento do feito Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
150. Processo: 1.29.000.000827/2020-00 - Eletrônico  Voto: 1802/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação realizada por pessoa que manifestou desejo 

de não ser identificada, por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que a empresa 
de atacado, com matriz e filiais no município de Porto Alegre, descumpriria obrigações na 
esfera trabalhista no tocante às anotações em carteira de trabalho de seus funcionários, bem 
como sobre jornada de trabalho e pagamento das horas trabalhadas. O representante menciona 
ainda que a referida empresa estaria expondo em loja produtos vencidos ou sem validade. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatado vago, desacompanhados de 
elementos de informação capazes de possibilitar uma investigação idônea. Inexistência de 
elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. Houve o 
encaminhamento de cópia da notícia ao MPT para as providencias que julgar cabíveis dentro 
da sua área de atuação. 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). 

 
151. Processo: 1.29.000.001026/2020-53 - Eletrônico  Voto: 1683/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime, tendo em vista declaração na 

rede social Twitter, na qual a investigada teria manifestado o seguinte comentário, 'Depois disso 
aqui a gente chega à conclusão de que esse COVID19 é providencial', em publicação do 
noticiante na rede social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de 
crime. Pelo que consta dos autos, o comentário da investigada não possui qualquer relevância 
na esfera criminal, configurando mera manifestação situada no terreno da liberdade de 
pensamento e de expressão, possivelmente decorrente do acirramento no debate político 
verificado no Brasil. Atipicidade. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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152. Processo: 1.29.000.003910/2019-99 - Eletrônico  Voto: 1655/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Defensoria Pública da União de 

Canoas/RS, noticiando possível prática do crime de tráfico de pessoas (art. 149-A, V, § 1º, IV, 
do CP), tendo em vista que uma mulher compareceu à DPU e relatou que sua filha estaria 
vivendo em Portugal, sob violência/ameaça de pessoa desconhecida, que a impediria de manter 
contato com a família e retornar ao Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Diligências. Apurou-se que, após a saída da suposta vítima do Brasil, em 24/02/2016, ela 
retornou ao país em 30/03/2016, indicando que ela não se encontrava proibida de voltar ao 
Brasil. Em 27/04/2016, consta novo registro de saída do Brasil. A autoridade policial apurou 
ainda que as postagens no Facebook da suposta vítima não eram indicativas de que ela estaria 
sofrendo coação ou violência. Por fim, apontou a Procuradora oficiante, a suposta vítima tinha 
35 anos à época dos fatos. Nesse contexto, não há indícios da prática do crime noticiado. 
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). 

 
153. Processo: 1.29.000.004190/2019-89 - Eletrônico  Voto: 1817/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 

nº 7.492/86, art. 20). Indícios de irregularidades em operações de crédito da linha BNDES 
AUTOMÁTICO PJ COMÉRCIO, tendo como mutuário empresa privada. O crédito teria sido 
concedido para construção de um prédio comercial, com vistas a ampliar sua atividade 
comercial e que, em visita ao local do empreendimento, fora observado a execução do projeto, 
porém, a utilização do recurso foi parcialmente comprovada pela beneficiária. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, o que se observa no caso em tela 
é que o prédio comercial com área total de 410,54m², objeto do financiamento, foi 'executado 
conforme o projeto', segundo os termos do 'Laudo de Fiscalização' elaborado pelo próprio 
agente repassador, embora a ressalva de apresentação parcial das comprovações financeira. 
Assim, não há elementos que indiquem a ocorrência de infração penal consubstanciada na Lei 
nº 7.492/86. Ausência de elementos que permitam concluir aplicação indevida dos recursos. 
Liquidação antecipada do título junto ao BNDES, não se vislumbrando prejuízo financeiro para 
a União. Atipicidade. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Possibilidade de responsabilização administrativa ou cível, em razão do descumprimento de 
cláusulas contratuais e compromissos assumidos junto à instituição financeira. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
154. Processo: 1.29.011.000009/2020-70 - Eletrônico  Voto: 1860/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possíveis práticas de diversos delitos, eventualmente, 

cometidos por dois investigados. A Polícia Federal encaminhou ofício ao SINARM para 
verificar a existência de armas registradas em nome de um dos investigados, bem como oficiou 
a Receita Federal solicitando informações acerca da existência de procedimentos fiscais em 
face do investigado e, ainda, expediu, Ordem de Missão Policial nº 119/2019. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Polícia Federal concluiu a investigação 
e prestou as seguintes informações: 'Com relação aos delitos de alçada federal, pende de 
constituição definitiva o crédito tributário. Conforme informado do SINARM, o proprietário 
das armas foi notificado para proceder a regularização das armas com registro vencido. Quanto 
aos delitos da esfera estadual, for enviado ofício ao Ministério Público Estadual de Itaqui'. 
Conforme destacado na promoção de arquivamento, cuida-se de possível caso de sonegação 
fiscal, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário. Súmula 
Vinculante nº 24 do STF. Falta de justa causa, no momento, para justificar o prosseguimento 
da persecução penal. Homologação do arquivamento. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
155. Processo: 1.29.011.000049/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1807/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadorias desprovidas 

de declaração de importação (8 garrafas de vinho, sendo 6 de uma marca e 2 de outra) que 
estavam sendo transportadas como encomendas. Mercadorias avaliadas em R$ 1,056,72. 
Tributos iludidos em R$ 297,34. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Apesar 
dos valores serem superiores à cota de isenção de tributo em importações ocorridas por meio 
dos Correios e existir reiteração delitiva, não se verifica destinação comercial para os itens 
apreendidos, como presumido pela Receita Federal. Valor diminuto dos tributos iludidos. 
Ausência de tipicidade material. Aplicação excepcional do princípio da insignificância. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
156. Processo: 1.30.001.004709/2019-06 - Eletrônico  Voto: 1857/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível saque fraudulento do saldo de conta mantida 

junto à CEF, em julho de 2016. Conforme narrado pela representante, no dia 18/01/2018, ao 
tentar sacar o saldo da conta mencionada em agência da CEF, mediante alvará de autorização 
judicial expedido pela 7ª Vara de Órfãos e Sucessões da Capital, foi informada de que a 
'poupança estava encerrada desde 31/01/2017, pois em julho de 2016 havia sido realizado um 
saque de todo o saldo na referida conta poupança'. A CEF informou que o saque realizado foi 
feito mediante alvará de cumprimento ao determinado no processo nº 00050216520138190205 
da 3ª Vara de Família da Regional de Madureira, por L.C.N.O. e, ainda, não há registro de 
processo administrativo acerca do presente caso, bem como não houve prejuízo para a CEF. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em consulta ao site do TJRJ, foi 
constatado que, de fato, foi expedido alvará judicial pela 3ª Vara de Família Regional de 
Madureira, em favor de L.C.N.O., de modo que não há irregularidade na conduta da CEF, uma 
vez que apenas cumpriu ordem judicial expressa. Suposto prejuízo suportado por particular. 
Narrativa que não evidencia lesão direta a bem, serviço ou interesse da União ou de suas 
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
157. Processo: 1.30.020.000054/2020-02 - Eletrônico  Voto: 1650/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do encaminhamento de cópias dos autos de Inquérito Civil, 

no qual apurou-se a existência de possíveis irregularidades na demora para conclusão de obra 
de reforma do Posto de Pronto Atendimento (PAM) de Neves, em São Gonçalo, tendo em vista 
a utilização de verbas públicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apurou-
se, em consulta ao Sistema de Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB) do 
Ministério da Saúde, que a obra em questão consta como concluída com 100% de execução. 
Ainda, verificou-se que os Relatórios Anuais de Gestão do Município de São Gonçalo foram 
aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo. Diante da ausência de indícios 
de irregularidades na execução da obra, promoveu-se o arquivamento do Inquérito Civil que 
deu origem à presente Notícia de Fato. Nesse contexto, não há indícios da prática de crime na 
realização da obra. Cumpre destacar a manifestação da Procuradora oficiante no sentido de que 
a presente Notícia de Fato foi instaurada tão somente em razão da divisão de ofícios na 
Procuradoria respectiva. 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). 
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158. Processo: 1.31.000.000472/2020-92 - Eletrônico  Voto: 1819/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de procedimento investigatório encaminhado pela 

Corregedoria Regional da Polícia Federal em Rondônia, instaurado com a finalidade de apurar 
a notícia de comercialização ilegal de rotulagem nutricional através da internet, sem a 
fiscalização devida pelos órgãos competentes. Procedimento investigatório instaurado pela 
Polícia Federal a partir de provocação do Ministério Público do Estado de Rondônia. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que a representação que deu origem à 
apuração no âmbito do MP/RO não aponta nenhum fato específico no que se refere a 
irregularidades na rotulagem nutricional de produtos. Cuida-se de representação genérica. 
Oficiados pelo MP/RO, os órgãos EMATER, ANVISA, SEAGRI, IDARON, MAPA, Conselho 
Regional de Medicina Veterinária e VISA Municipal, prestaram os esclarecimentos pertinentes 
em relação ao trabalho de inspeção e fiscalização realizado no ramo da agroindústria. 
Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento do presente 
procedimento investigativo. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
159. Processo: 1.34.001.001856/2020-19 - Eletrônico  Voto: 1575/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, VI, § 3º). Investigado se utilizou de cheque 

sem fundo para o pagamento de tributos federais, causando um prejuízo de R$ 2.323,75 à 
Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O fato se deu em 
28/02/2005. 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 15 (quinze) anos da 
consumação do crime. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 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). 

 
160. Processo: 1.34.001.002470/2020-16 - Eletrônico  Voto: 1738/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante o Ministério Público do Trabalho em São 

Paulo, relatando possível prática do crime de trabalho escravo (art. 149 do CP), em desfavor de 
cidadã filipina refugiada no Brasil. Declarações da suposta vítima afirmando que cumpria 
jornada laboral exaustiva em seu antigo emprego, sem os registros trabalhistas necessários. 
Admitiu, contudo, que não teria como comprovar suas alegações e que seu ex-empregador 
mudou-se para a Coreia do Sul. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar 
dos indícios de violação à legislação trabalhista, não ficou demonstrada a existência de trabalho 
forçado, condições degradantes ou prática que pudesse suprimir a liberdade de contratação, de 
locomoção ou de autodeterminação da empregada. Materialidade delitiva não evidenciada. 
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
161. Processo: 1.34.001.009563/2019-38 - Eletrônico  Voto: 1721/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de denuncia anônima perante o Ministério Público do Trabalho 

para apurar eventual responsabilidade criminal dos sócios de empresa por suposta sonegação 
fiscal e apropriação indébita previdenciária (art. 168 do CP), além de irregularidades 
trabalhistas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crimes de natureza material, 
que dependem da constituição definitiva do crédito tributário. Denuncia que não trouxe 
quaisquer elementos probatórios aptos a deflagrar uma investigação criminal. Encaminhamento 
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da notícia à Receita Federal do Brasil para conhecimento e as providências que entender 
necessário. Falta de justa causa. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
162. Processo: 1.16.000.000464/2020-52 - Eletrônico  Voto: 1577/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO  
Ementa: Noticia de fato instaurada a partir de representação na qual é noticiada possível prática do crime 

de injúria racial (art. 140, § 3º, CP), tendo em vista a publicação, na rede social Facebook, de 
comentários com teor racista dirigidos a indivíduo específico. Recebimento da promoção de 
arquivamento como declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A ofensa com 
conteúdo racista, direcionada a pessoa determinada, pode configurar a prática do crime de 
injúria racial. Conforme entendimento consolidado nesta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
(Enunciado nº 85), não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal do 
crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), ainda que praticado pela rede mundial de 
computadores. 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 pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relatora: Dra. Márcia Noll Barboza 
Nos processos de relatoria da Dr.ª Márcia Noll Barboza participaram da votação a Dr.ª Mônica Nicida Garcia, titular do 2º Ofício; e o Dr. Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
163. Processo: JF/ITJ/SC-5010473-

51.2019.4.04.7208-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1584/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE ITAJAÍ  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). 

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES 
A OUTRA UNIDADE DO MPF. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 
28. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS SOBRE O REAL IMPORTADOR. 
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO ALÉM 
DO EXPOSTO NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CONSUMAÇÃO NO 
DOMICÍLIO FISCAL DA EMPRESA INTERPOSTA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir do 
envio de Representações Fiscais para Fins Penais pela Receita Federal noticiando a 
possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), por representantes legais 
de empresas privadas que teriam ocultado os reais adquirentes de mercadorias importadas 
em seu nome. Foram identificadas 11 declarações de importação com indícios de 
falsidade. 2. O Procurador oficiante na PRM-Blumenau/SC, entendendo tratar-se o fato de 
crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de documento falso (CP, art. 304), 
considerou consumado o delito na cidade de Joinville/SC, local em que ocorreu a 
apresentação da maior parte das DI's falsas. 3. O Juiz Federal discordou das razões 
ministeriais, ressaltando que 'embora a maior parte das declarações não tenha sido 
registrada perante a Receita Federal de Itajaí ou Blumenau, fato é que todas as empresas 
investigadas, quais sejam ('), são sediadas em Blumenau, o que justifica a competência 
deste Juízo para processamento do presente inquérito'. 4. A partir da implantação do 
Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), todas as Declarações de 
Importação (DI) passaram a ser entregues à Receita Federal exclusivamente por meio 
eletrônico, não existindo documento em formato físico a ser apresentado com a chegada 
da mercadoria ao país, no local de desembarque, mas a mera consulta pela própria 
fiscalização aduaneira ao SISCOMEX em busca da DI pertinente. 5. A 2ªCCR possui 
entendimento firmado de que a ocultação do real importador em declaração de importação 
configura falsidade ideológica e 'a fraude ocorre no momento da falsa declaração no 
SISCOMEX, em local que só pode ser entendido como sendo o da sede da empresa 
importadora' (NF 1.25.007.000118/2019-61, Sessão de Revisão nª 742, de 27/05/2019, 
unânime). 6. Quanto à consumação, o Colegiado, na mesma linha de entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça ' STJ, entende que 'por ser a busca da origem dos recursos 
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uma análise meramente documental, obtida através de informações constantes em bancos 
de dados, bem como pelo fato de o crime de falsidade ideológica, como já afirmado, 
consumar-se com a inserção de informações inverídicas no documento, 
independentemente do resultado, há que se considerar como local da infração a sede fiscal 
da pessoa jurídica responsável pela inserção, na Declaração de Importação, de seu nome 
como importadora ostensiva, sabedora de que o real importador é outro." (CC 161.929/ES, 
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, 
DJe 30/10/2019). Precedente 2ª CCR: IPL 5046038-21.2019.4.04.7000, Sessão de 
Revisão 754, de 11/11/2019, unânime. 7. Considerando que todas as empresas 
investigadas possuem domicílio fiscal registrado em Blumenau/SC, cabe à PRM-
Blumenau/SC dar continuidade às investigações. 8. Não homologação do declínio de 
atribuições a outra unidade 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). 

 
164. Processo: JF/CE-0815261-

76.2019.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1757/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
ESTADO DO CEARÁ  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsificação de documento público (CP, 

art. 297). Notícia da revalidação de diploma supostamente falso de Universidade 
Boliviana junto à Universidade Federal do Ceará. Por ocasião da Sessão de Revisão nº 
761ª, realizada em 10/02/2020, este Colegiado deliberou, à unanimidade, pela 
homologação do arquivamento do feito, acolhendo os fundamentos invocados pelo 
Procurador oficiante. Devolvidos os autos à origem, o MPF os encaminhou à Justiça 
Federal para providenciar seu arquivamento físico. Entretanto, o Juiz Federal discordou 
do arquivamento e determinou a remessa dos autos à 2ª CCR para conhecimento e 
deliberação. CPP, Art. 28. Primeiramente, esclarece-se que o art. 28 do CPP foi 
atualizado pela Lei nº 13.964/19 e, atualmente, a nova redação encontra-se suspensa, em 
parte, por decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal (ADI 6298 ' MC/DF). Ainda que 
assim não fosse, o art. 28 do CPP, citado pelo magistrado para fundamentar sua 
discordância ao arquivamento, não deve ser interpretado de modo literal, sendo 
necessária interpretação sistemática que leve em conta também o previsto no art. 129, 
inc. I, da CF, no art. 62, IV, da LC nº 75/93 e na Orientação Conjunta n° 01/2015/MPF. 
Em análise conjunta aos mencionados dispositivos, verifica-se a possibilidade jurídica 
inconteste de a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo órgão ministerial 
ser submetida diretamente à 2ª CCR para homologação. Esta é, inclusive, a determinação 
trazida pela Lei nº 13.964/19. Tramite regular. Inexistência de irregularidade a ser 
sanada. Por fim, registre-se que o art. 12, §2º, da Resolução nº 165/16 do Conselho 
Superior do MPF, que dispõe sobre o Regimento Interno do CISMPF, prevê a 
possibilidade de interposição de recurso das decisões das Câmaras, estabelecendo, como 
legitimados, 'a parte interessada e os órgãos institucionais do Ministério Público que 
tiverem atuado no procedimento em que foi prolatada a decisão'. O Magistrado não tem 
legitimidade para interpor recurso contra decisão da 2ª CCR que determina o 
arquivamento dos autos. Manutenção da decisão proferida na 754ª Sessão de Revisão. 
Devolução dos autos à origem para arquivamento. Precedente 2ª CCR: IPL 0005154-
11.2016.4.05.8100, Sessão nº 739, de 29/04/2019. Não conhecimento da remessa.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
165. Processo: JF/GAR/PE-0800115-

25.2020.4.05.8305-PET - 
Eletrônico  

Voto: 1549/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
GARANHUNS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário, na modalidade 

tentada (CP, art. 171, § 3º ou art. 299, c/c art. 14). Notícia de que a investigada teria 
apresentado declarações falsas de associação agrícola para obtenção de benefício 
previdenciário rural. Promoção de arquivamento fundada na ausência de potencialidade 
lesiva do ato, já que o documento não é válido para concessão de benefício previdenciário. 
Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 
Benefício indeferido. Apresentação de declaração particular de atividade rural. Documento 
juridicamente inócuo para fins de aposentadoria rural ou outro benefício previdenciário, 
não se revelando sequer como início de prova material, uma vez que a única declaração 
aceita para fins de prova documental é aquela oriunda de sindicato que represente o 
trabalhador rural, nos termos do inciso III do art. 106 da Lei nº 8.213/91 e do § 5º do art. 
10 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS. Meio supostamente fraudulento 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 269 
 

 
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. 

 

(declaração particular falsa) que se mostrou absolutamente ineficaz para induzir ou manter 
em erro a autarquia previdenciária. Carência de potencialidade lesiva para a consumação 
do crime de falsidade ideológica ou para a tentativa do crime de estelionato majorado. 
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. 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). 

 
166. Processo: JF-RJ-5006012-

72.2020.4.02.5101-
PIMPCR - Eletrônico  

Voto: 1531/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento investigatório. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). 

Investigado, na condição de representante legal de empresa, teria desobedecido ordem 
judicial no sentido de realizar o depósito do montante de 30% dos salários pagos 
mensalmente a um de seus empregados. Promoção de arquivamento fundada na 
atipicidade da conduta, em razão da possibilidade de aplicação da penalidade de multa. 
Discordância do magistrado, sob o fundamento de que a multa prevista no art. 774, do 
CPC, só é aplicável ao executado e, não, a terceiro. CPP, art. 28. Os autos registram 
dois mandados judiciais: o primeiro, que determinou o bloqueio pecuniário em 
questão, não se dirigia a destinatário específico, mas à empresa, genericamente. O 
segundo mandado, embora especificamente endereçado ao gerente da empresa, já 
determinava a comprovação dos bloqueios, ou seja, a comprovação do cumprimento 
da ordem anterior. No entanto, tendo em vista que a segunda ordem derivava da 
primeira e esta, em sua origem, foi expedida de forma genérica, não pessoal, entende-
se atípica a conduta ora analisada. Ainda que assim não fosse, o juízo possui meios 
coercitivos processuais e civis para o cumprimento de obrigação de fazer, sendo a 
sanção penal subsidiária. (Inteligência do Enunciado nº 61 da 2ª CCR: 'Para a 
configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de 
funcionário público, é necessário que não haja previsão de sanção de natureza civil, 
processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que 
o seu não cumprimento caracteriza crime'). 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). 

 
167. Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5007548-

90.2020.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 1627/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Crime previsto no art. 334, do Código Penal. 

Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade de celebração de acordo de não 
persecução penal, o Ministério Público Federal entendeu ser inaplicável o benefício. A 
defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª 
CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível a celebração do acordo de não 
persecução penal. Conforme consta dos autos, o denunciado é réu em outra ação penal, em 
razão da prática de posse ilegal de arma de fogo, além de responder a inquérito policial por 
crime de associação criminosa. Dessa forma, observa-se conduta criminal habitual e 
reiterada por parte do denunciado, não se mostrando aplicável o benefício em questão, nos 
termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. 
Pelo prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade 
do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
168. Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5009283-

61.2020.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 1605/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). APREENSÃO DE 1.520 MAÇOS 
DE CIGARROS. MPF: RECUSA EM OFERECER O ACORDO NO CURSO DA AÇÃO 
PENAL. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP PELO 
MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO NO CURSO 
DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. 
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NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-
A DO CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PROCURADOR OFICIANTE. 1. Trata-se 
de Ação Penal proposta em face de F.L.L pela prática do crime de contrabando (CP, art. 
344-A), tendo em vista a apreensão de 1.520 maços de cigarros de origem estrangeira, sem 
comprovação da regular introdução no território nacional. 2. Após o recebimento da 
denúncia, o Ministério Público Federal foi intimado para se manifestar sobre o cabimento, 
no processo, do Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A, redação introduzida pela 
Lei nº 13.964/2019). 3. O Procurador oficiante manifestou-se pelo não cabimento do acordo 
após o recebimento da denúncia. 4. A parte ré interpôs recurso contra a manifestação do 
MPF, e o magistrado encaminhou os autos à 2ª CCR para análise com fundamento no art. 
28-A do CPP. 5. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Púbico 
Federal publicaram, em 12/03/2020, a Orientação Conjunta nº 03/2018, em versão revisada 
e ampliada, buscando favorecer a adequada aplicação do Acordo de Não Persecução Penal 
conforme previsto na Lei 13.964/2019. No item 8 da Orientação, as Câmaras firmaram, 
enquanto entendimento resolutivo transitório, a admissibilidade do 'oferecimento de 
acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa 
hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do 
processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 6. 
No caso, embora a defesa tenha intentado demonstrar que o denunciado preenche os 
requisitos para beneficiar-se do acordo, tal exame cabe ao membro oficiante do Ministério 
Público Federal. 7. Assim, considerando a admissibilidade, em tese, do Acordo de Não 
Persecução Penal no curso da Ação Penal, necessário o retorno dos autos à Procuradora 
oficiante para análise do entendimento firmado pelas Câmaras, bem como dos requisitos 
para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se à 
Procuradora da República oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, 
requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
169. Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5010456-

23.2020.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 1702/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, VI DA LEI Nº 9.613/98) NA 
FORMA DOS ARTIGOS 29 E 71 DO CÓDIGO PENAL. MPF: RECUSA EM 
OFERECER O ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DA PARTE. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DO 
OFERECIMENTO DO ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS 
DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-A DO CPP. DEVOLUÇÃO DOS 
AUTOS AO MEMBRO OFICIANTE. 1. Trata-se de Ação Penal proposta em face de 
vários investigados pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, vi da lei nº 
9.613/98) na forma dos artigos 29 e 71 do Código Penal. 2. Após o recebimento da 
denúncia, o Ministério Público Federal foi intimado para se manifestar sobre o cabimento, 
no processo, do Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A, redação introduzida pela 
Lei nº 13.964/2019). 3. A Procuradora oficiante manifestou-se pelo não cabimento do 
acordo após o recebimento da denúncia. 4. A parte ré interpôs recurso contra a manifestação 
do MPF, e o magistrado encaminhou os autos à 2ª CCR para análise com fundamento no 
art. 28-A do CPP. 5. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Púbico 
Federal publicaram, em 12/03/2020, a Orientação Conjunta nº 03/2018, em versão revisada 
e ampliada, buscando favorecer a adequada aplicação do Acordo de Não Persecução Penal 
conforme previsto na Lei 13.964/2019. No item 8 da Orientação, as Câmaras firmaram, 
enquanto entendimento resolutivo transitório, a admissibilidade do 'oferecimento de 
acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa 
hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do 
processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 6. 
O preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP deve ser analisado pelo 
membro do Ministério Público Federal oficiante. 7. Assim, considerando a admissibilidade, 
em tese, do Acordo de Não Persecução Penal no curso da Ação Penal, necessário o retorno 
dos autos à Procuradora oficiante para análise do entendimento firmado pelas Câmaras, 
bem como dos requisitos para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo 
discordância, faculta-se à Procuradora da República oficiante que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao 
feito. 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 

de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 
 
170. Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5012240-

35.2020.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 1606/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DOS CRIMES DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, §1º, IV) E VIOLAÇÃO DE 
DIREITO AUTORAL (CP, ART. 184, § 2º). ENTENDIMENTO DO MEMBRO 
OFICIANTE PELO NÃO CABIMENTO DO ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 
RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP PELO MAGISTRADO. 
EDIÇÃO REVISADA E AMPLIADA DA ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 
PELAS 2ª, 4ª E 5ª CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. 
ADMISSIBILIDADE, EM TESE, DO ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 
NECESSIDADE DE ANÁLISE, PELO MEMBRO OFICIANTE, DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MEMBRO 
OFICIANTE. 1. Trata-se de Ação Penal proposta em face de E.T.S. pela prática dos crimes 
de contrabando (CP, art. 344-A, §1º, IV) e violação de direito autoral (CP, art. 184, §2º). 2. 
Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público Federal foi intimado para se 
manifestar sobre o cabimento, no processo, do Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 
28-A, redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019). 3. A Procuradora oficiante manifestou-
se pelo não cabimento do acordo após o recebimento da denúncia. 4. A parte ré interpôs 
recurso contra a manifestação do MPF, e o magistrado encaminhou os autos à 2ª CCR para 
análise com fundamento no art. 28-A do CPP. 5. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e 
Revisão do Ministério Púbico Federal publicaram, em 12/03/2020, a Orientação Conjunta 
nº 03/2018, em versão revisada e ampliada, buscando favorecer a adequada aplicação do 
Acordo de Não Persecução Penal conforme previsto na Lei 13.964/2019. No item 8 da 
Orientação, as Câmaras firmaram, enquanto entendimento resolutivo transitório, a 
admissibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação 
penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja 
realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o 
sobrestamento da ação penal'. 6. No caso, embora a defesa tenha intentado demonstrar que 
o denunciado preenche os requisitos para beneficiar-se do acordo, tal exame cabe ao 
membro oficiante do Ministério Público Federal. 7. Assim, considerando a admissibilidade, 
em tese, do Acordo de Não Persecução Penal no curso da Ação Penal, necessário o retorno 
dos autos à Procuradora oficiante para análise do entendimento firmado pelas Câmaras, 
bem como dos requisitos para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo 
discordância, faculta-se à Procuradora da República oficiante que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao 
feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
171. Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5012241-

20.2020.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 1607/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DOS CRIMES DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, §1º, IV) E DE VIOLAÇÃO DE 
DIREITO AUTORAL (CP, ART. 184, § 2º). MPF: RECUSA EM OFERECER O 
ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO 
ART. 28-A DO CPP PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO 
DO ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 
03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
PREVISTAS NO ART. 28-A DO CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MEMBRO 
OFICIANTE. 1. Trata-se de Ação Penal proposta em face de B.S.P.N. pela prática dos 
crimes de contrabando (CP, art. 344-A, §1º, IV) e de violação de direito autoral (CP, art. 
184, §2º). 2. Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público Federal foi intimado 
para se manifestar sobre o cabimento, no processo, do Acordo de Não Persecução Penal 
(CPP, art. 28-A, redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019). 3. A Procuradora oficiante 
manifestou-se pelo não cabimento do acordo após o recebimento da denúncia. 4. A parte 
ré interpôs recurso contra a manifestação do MPF, e o magistrado encaminhou os autos à 
2ª CCR para análise com fundamento no art. 28-A do CPP. 5. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de 
Coordenação e Revisão do Ministério Púbico Federal publicaram, em 12/03/2020, a 
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Orientação Conjunta nº 03/2018, em versão revisada e ampliada, buscando favorecer a 
adequada aplicação do Acordo de Não Persecução Penal conforme previsto na Lei 
13.964/2019. No item 8 da Orientação, as Câmaras firmaram, enquanto entendimento 
resolutivo transitório, a admissibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução 
penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, 
caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser 
requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 6. No caso, embora a defesa tenha 
intentado demonstrar que o denunciado preenche os requisitos para beneficiar-se do acordo, 
tal exame cabe ao membro oficiante do Ministério Público Federal. 7. Assim, considerando 
a admissibilidade, em tese, do Acordo de Não Persecução Penal no curso da Ação Penal, 
necessário o retorno dos autos à Procuradora oficiante para análise do entendimento 
firmado pelas Câmaras, bem como dos requisitos para a propositura do acordo no caso 
concreto. Havendo discordância, faculta-se à Procuradora da República oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 
dar continuidade ao feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
172. Processo: JF/PR/CUR-5010123-

71.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1613/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) E 
DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). MPF: RECUSA EM OFERECER 
O ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A DO CPP PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DO 
OFERECIMENTO DO ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS 
DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-A DO CPP. DEVOLUÇÃO DOS 
AUTOS AO MEMBRO OFICIANTE. 1. Trata-se de Ação Penal proposta em face de F.I.. 
pela prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de 
documento falso (CP, art. 304). 2. Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público 
Federal foi intimado para se manifestar sobre o cabimento, no processo, do Acordo de Não 
Persecução Penal (CPP, art. 28-A, redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019). 3. A 
Procuradora oficiante manifestou-se pelo não cabimento do acordo após o recebimento da 
denúncia. 4. A parte ré interpôs recurso contra a manifestação do MPF, e o magistrado 
encaminhou os autos à 2ª CCR para análise com fundamento no art. 28-A do CPP. 5. As 
2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Púbico Federal publicaram, 
em 12/03/2020, a Orientação Conjunta nº 03/2018, em versão revisada e ampliada, 
buscando favorecer a adequada aplicação do Acordo de Não Persecução Penal conforme 
previsto na Lei 13.964/2019. No item 8 da Orientação, as Câmaras firmaram, enquanto 
entendimento resolutivo transitório, a admissibilidade do 'oferecimento de acordos de não 
persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a 
instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa 
hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 6. O preenchimento 
dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP deve ser analisado pelo membro do Ministério 
Público Federal oficiante. 7. Assim, considerando a admissibilidade, em tese, do Acordo 
de Não Persecução Penal no curso da Ação Penal, necessário o retorno dos autos à 
Procuradora oficiante para análise do entendimento firmado pelas Câmaras, bem como dos 
requisitos para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se 
à Procuradora da República oficiante que, com fundamento em sua independência 
funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
173. Processo: JF/PR/CUR-5010960-

29.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1629/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). APREENSÃO DE 83.900 
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: RECUSA EM OFERECER O ACORDO NO CURSO 
DA AÇÃO PENAL. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP 
PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO NO 
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CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. 
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-
A DO CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PROCURADOR OFICIANTE. 1. Trata-se 
de Ação Penal proposta em face de vários investigados, pela prática do crime de 
contrabando (CP, art. 344-A), tendo em vista a apreensão de 83.900 maços de cigarros de 
origem estrangeira, sem comprovação da regular introdução no território nacional. 2. Após 
o recebimento da denúncia, o Ministério Público Federal foi intimado para se manifestar 
sobre o cabimento, no processo, do Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A, 
redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019). 3. O Procurador oficiante manifestou-se pelo 
não cabimento do acordo após o recebimento da denúncia. 4. A parte ré interpôs recurso 
contra a manifestação do MPF, e o magistrado encaminhou os autos à 2ª CCR para análise 
com fundamento no art. 28-A do CPP. 5. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão 
do Ministério Púbico Federal publicaram, em 12/03/2020, a Orientação Conjunta nº 
03/2018, em versão revisada e ampliada, buscando favorecer a adequada aplicação do 
Acordo de Não Persecução Penal conforme previsto na Lei 13.964/2019. No item 8 da 
Orientação, as Câmaras firmaram, enquanto entendimento resolutivo transitório, a 
admissibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação 
penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja 
realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o 
sobrestamento da ação penal'. 6. No caso, embora a defesa tenha intentado demonstrar que 
o denunciado preenche os requisitos para beneficiar-se do acordo, tal exame cabe ao 
membro oficiante do Ministério Público Federal. 7. Assim, considerando a admissibilidade, 
em tese, do Acordo de Não Persecução Penal no curso da Ação Penal, necessário o retorno 
dos autos à Procuradora oficiante para análise do entendimento firmado pelas Câmaras, 
bem como dos requisitos para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo 
discordância, faculta-se à Procuradora da República oficiante que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao 
feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
174. Processo: JF/PR/CUR-5010968-

06.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1628/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). APREENSÃO DE 83.900 
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: RECUSA EM OFERECER O ACORDO NO CURSO 
DA AÇÃO PENAL. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP 
PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO ACORDO NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. 
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-
A DO CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PROCURADOR OFICIANTE. 1. Trata-se 
de Ação Penal proposta em face de vários investigados, pela prática do crime de 
contrabando (CP, art. 344-A), tendo em vista a apreensão de 83.900 maços de cigarros de 
origem estrangeira, sem comprovação da regular introdução no território nacional. 2. Após 
o recebimento da denúncia, o Ministério Público Federal foi intimado para se manifestar 
sobre o cabimento, no processo, do Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A, 
redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019). 3. O Procurador oficiante manifestou-se pelo 
não cabimento do acordo após o recebimento da denúncia. 4. A parte ré interpôs recurso 
contra a manifestação do MPF, e o magistrado encaminhou os autos à 2ª CCR para análise 
com fundamento no art. 28-A do CPP. 5. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão 
do Ministério Púbico Federal publicaram, em 12/03/2020, a Orientação Conjunta nº 
03/2018, em versão revisada e ampliada, buscando favorecer a adequada aplicação do 
Acordo de Não Persecução Penal conforme previsto na Lei 13.964/2019. No item 8 da 
Orientação, as Câmaras firmaram, enquanto entendimento resolutivo transitório, a 
admissibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação 
penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja 
realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o 
sobrestamento da ação penal'. 6. No caso, embora a defesa tenha intentado demonstrar que 
o denunciado preenche os requisitos para beneficiar-se do acordo, tal exame cabe ao 
membro oficiante do Ministério Público Federal. 7. Assim, considerando a admissibilidade, 
em tese, do Acordo de Não Persecução Penal no curso da Ação Penal, necessário o retorno 
dos autos à Procuradora oficiante para análise do entendimento firmado pelas Câmaras, 
bem como dos requisitos para a propositura do acordo no caso concreto. Havendo 
discordância, faculta-se à Procuradora da República oficiante que, com fundamento em sua 
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independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao 
feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
175. Processo: 1.34.015.000468/2019-10 - Eletrônico  Voto: 1698/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIPTOMOEDAS. GESTÃO FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO 

DE RECURSOS DE TERCEIROS. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES 
DA UNIÃO. DECLÍNIO PREMATURO ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada a partir 
de representação recebida pela Sala de Atendimento ao Cidadão, em que a noticiante relata que 
determinada empresa intermediadora de investimentos em criptomoedas teria deixado de 
repassar os rendimentos prometidos. 2. O Procurador oficiante promoveu o declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual, entendendo que os fatos narrados não configuram 
ofensa ou prejuízo a bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. 3. Dada a relevância do tema, a 2a CCR tem acompanhado 
fatos análogos buscando identificar a extensão de possíveis danos causados por transações com 
moedas virtuais. 4. No ano de 2017, o tema foi objeto da Ação 8 da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), da qual a 2a CCR participou. A 
partir de estudos e debates então realizados, identificou-se a necessidade de prosseguir 
acompanhando o tema, notadamente porque empresas passaram a atuar no mercado financeiro 
captando recursos de terceiros e intermediando criptomoedas, tudo à margem de fiscalização, 
já que tais valores não são ainda regulados pelos órgãos oficiais. 5. Em 01/11/2019, devido à 
intensa atuação de empresas nessa área e a irregularidades identificadas, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) divulgou lista de pessoas e empresas, intermediadoras de criptomoedas, 
impedidas temporariamente de atuar no mercado brasileiro de capitais. 6. A CVM constatou 
que as empresas que atuam na intermediação de criptomoedas movimentam elevadas quantias 
captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições financeiras perante o mercado de 
capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 7. A ausência de regulamentação quanto às transações 
envolvendo criptomoedas não descaracteriza a atividade de gestão e intermediação de recursos 
financeiros praticadas por empresas, razão pela qual, sendo constatada atuação como instituição 
financeira sem autorização legal, pode se caracterizar o crime definido no art. 16 da Lei nº 
7.492/86. 8. No caso, há informação no sítio eletrônico da empresa investigada no sentido de 
que se trata de uma empresa inglesa que realiza investimento no mercado internacional de 
criptomoedas, Forex e ativos digitais. Não é possível obter outras informações sobre aspectos 
formais e as atividades da empresa, razão pela qual o declínio de atribuições, nesse momento, 
mostra-se prematuro. 9. Somente o aprofundamento das investigações poderá dar a exata 
dimensão da atuação da empresa, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes 
perpetrados pelos investigados, sendo possível, nesse momento, vislumbrar a existência de 
indícios suficientes de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesses da União (CF, 
art. 109). 10. Este tem sido o entendimento da 2ª CCR a respeito do tema: NF 
1.29.000.002956/2019-91, Sessão de Revisão nº 750 de 23/09/2019, unânime; NF nº 
1.30.005.000253/2019-67, Sessão de Revisão nº 748, de 26/08/2019, unânime; NF nº 
1.29.017.000070/2019-23, Sessão de Revisão nº 743, de 10/06/2019, unânime. 11. Não 
homologação do declínio de atribuições.  

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). 

 
176. Processo: 1.30.001.003720/2019-41 – Eletrônico Voto: 1834/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO QUALIFICADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. 

CASO QUE ENVOLVE CENTENAS DE PESSOAS, FUNCIONÁRIOS DA CASA DA 
MOEDA E SEUS BENEFICIÁRIOS, JÁ IDENTIFICADOS, QUE CAUSARAM ENORME 
PREJUÍZO ÀQUELA INSTITUIÇÃO. NÃO HÁ NOTÍCIAS DA REPARAÇÃO DO DANO. 
PRESENTES ELEMENTOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA 
DELITIVA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1) Notícia de 
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Fato autuada a partir do desmembramento de inquérito policial instaurado para apurar a conduta 
de réus, empregados públicos da Casa da Moeda, que inseriram informações falsas no sistema 
informatizado daquela empresa pública, a fim de obter para si ou para seus dependentes, 
restituição financeira decorrente de cirurgias que não foram realizadas. Os empregados 
públicos foram denunciados e o presente procedimento visa apurar a conduta dos beneficiários 
das restituições, que, em tese, se amolda ao crime de estelionato qualificado, previsto no artigo 
171, § 3º do Código Penal. 2) O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
dos autos com base no princípio da insignificância, tendo em vista que o prejuízo causado ao 
erário pelo investigado destes autos equivale a R$ 6.876,48. Acrescentou que o investigado, 
após o devido procedimento administrativo disciplinar, foi demitido do emprego público, o que 
seria sanção suficiente para reprimir a conduta. 3) Revisão do arquivamento (art. 62, IV, da LC 
nº 75/93). 4) O caso envolve centenas de pessoas, funcionários da Casa da Moeda e seus 
beneficiários, já identificados, que causaram enorme prejuízo àquela instituição. Não há 
notícias da reparação do dano. 5) Nesse contexto, presentes elementos suficientes da 
materialidade e da autoria delitiva, o arquivamento é prematuro. Não homologação. 6) 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na investigação, 
propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de 
Processo 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). 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
177. Processo: 1.12.000.000068/2020-74 - Eletrônico  Voto: 1729/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação em que se noticia a comercialização de 

medicamento sem registro pela ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I). Relato de que a vítima, atleta 
olímpica, adquiriu produto comercializado como fitoterápico e natural. No entanto, ao ser 
submetida a exame antidoping, verificou-se que o produto continha substância proibida para 
atletas e vários outros compostos químicos, inclusive drogas de uso controlado, tais como a 
Fluoxetina e o Diazepam. O produto, vendido por empresa com sede em Campinas/SP, foi 
adquirido por meio da internet e entregue em estabelecimento do qual o pai da representante é 
sócio, no Amapá. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Ocorrência verificada 
no âmbito local. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta aptos a justificar a 
competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar 
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente desta 2a CCR: 
1.22.024.000095/2017-27, 681ª Sessão Ordinária, 3/7/2017, 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). 

 
178. Processo: 1.12.000.001657/2018-55 - Eletrônico  Voto: 1782/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 1ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de usurpação de terras 

públicas da União (art. 20 da Lei nº 4.947/66) por Promotor de Justiça. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Condutas atribuídas a Promotor de Justiça. 
Autoridade com foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça Estadual (CF, art. 96, 
inciso III). Atribuição do Procurador-Geral de Justiça (Lei 8.625/93, art. 29, inciso V e art. 41). 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
179. Processo: 1.13.000.000433/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1766/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata que Oficial de Registros de cartório da comarca de Manicoré/AM, 
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aproveitando-se da sua função notarial, realiza, de forma fraudulenta, transferências de terras 
da União para seu nome e de seus familiares. Possível prática do crime de estelionato majorado 
(CP, art. 171, §3º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Oficiado, o 
INCRA/AM informou que as terras que seriam objeto da transferência fraudulenta de domínio 
não pertencem à União, mas ao Estado do Amazonas. Inexistência de indícios da participação 
de servidor público federal na suposta fraude. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou 
interesses da União. 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). 

 
180. Processo: 1.14.000.001776/2019-14 - Eletrônico  Voto: 1541/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação do COAF. Possível 

prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) por pessoa física cujo extrato bancário 
apresentava movimentações incompatíveis com sua capacidade financeira. Fatos referentes aos 
anos de 2017 a 2019. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Segundo 
consta da informação, a investigada faz parte de uma rede de pessoas físicas que praticam 
agiotagem, de modo que a possível lavagem e ocultação de capitais teria como finalidade 
esconder aquela conduta. Não se extrai dos autos informações mínimas sobre a prática de crime 
antecedente de competência da Justiça Federal. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 
9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da 
Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira 
ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça 
Federal. (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). 
Carência de elementos de informação capazes de indicar, por ora, o interesse da justiça federal 
na apreciação do feito. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
181. Processo: 1.14.008.000190/2019-62 - Eletrônico  Voto: 1552/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JEQUIE  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato autuada a partir de desmembramento de procedimento instaurado para apurar 

irregularidades na execução do serviço de transporte escolar no Município de Jequié/BA, que 
originou ação civil pública ajuizada pelo MPF e pelo MP/BA, conjuntamente. O presente 
procedimento tem como escopo a apuração de possível prática de falsidade ideológica (art. 299, 
CP), caracterizada pela elaboração de laudos de vistoria veicular ideologicamente falsos. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme afirmado pelo 
procurador oficiante, 'a atribuição para responsabilização pela falsidade documental ideológica 
em si não recai sobre o Ministério Público Federal, posto que não se cuidam de documentos 
relativos a entes ou cadastros federais e se referem à gestão de serviço público municipal 
(continuando sob investigação nesta esfera federal os fatos alusivos ao desvio e malversação 
dos recursos federais empregados)'. 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). 

 
182. Processo: 1.22.000.000704/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1773/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, noticiando suposta prática de racismo por parte de grupos formados no interior da 
Igreja Católica (art. 20 da Lei 7.716/89). Relato de que os religiosos vinculados ao grupo 
disseminam mensagens racistas, fascistas e nazistas, em especial contra os judeus, sendo 'um 
ninho da extrema direita católica'. O manifestante afirma que os sacerdotes vinculados ao grupo 
celebram missas em Belo Horizonte/MG, em capelas de batalhões militares, associações e 
clubes de reservistas, sempre com discurso de cunho discriminatório. Relata, ainda, a 
distribuição do manifesto 'Os protocolos dos Sábio de Sião', um texto antissemita de origem 
russa que descreve uma 'conspiração de judeus e maçons', visando à dominação mundial, com 
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a destruição da cultura ocidental. Declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em que 
pese a gravidade das alegações e da conduta investigada, verifica-se que o fato narrado não 
causa prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, não se firmando a competência da Justiça Federal, e, 
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. Inteligência do art. 109, IV 
da Constituição Federal. Ademais, conforme afirmado pelo Procurador oficiante, a 
manifestação não aponta um fato concreto do suposto racismo. Além disso, os encontros do 
grupo na capital mineira ocorreriam durante celebrações de missas no interior de clube social, 
o que afasta a atribuição do MPF do caso. 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). 

 
183. Processo: 1.22.000.003822/2019-48 - Eletrônico  Voto: 1603/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 3a Região, noticiando suposta prática de racismo por parte de integrantes de diretório 
municipal de partido político contra empregados da entidade (art. 20 da Lei 7.716/89). Relato 
de que a vítima ajuizou reclamatória trabalhista e, durante audiência de instrução, informou que 
ela e outra colega sofriam comentários de cunho racista no ambiente de trabalho. O fato foi 
confirmado por uma testemunha. Declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em que 
pese a gravidade das alegações e da conduta investigada, verifica-se que o fato narrado não 
causa prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, não se firmando a competência da Justiça Federal, e, 
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. Inteligência do art. 109, IV 
da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
184. Processo: 1.26.000.000594/2020-49 - Eletrônico  Voto: 1094/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática de falsificação de selo da ANATEL (CP, 

art. 296, §1º, I), aposto em mercadorias igualmente falsificadas ' carregadores de celular ' 
apreendidas em 6.12.2016, durante fiscalização da Polícia Civil de Pernambuco em zona 
comercial de Recife. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme 
afirmado pelo procurador oficiante, 'não se vislumbra delito de competência federal ('). Com 
efeito, a falsificação de selos da ANATEL com a finalidade de comercialização de carregadores 
contrafeitos não justifica o deslocamento da competência para o julgamento dos delitos para a 
Justiça Federal (...)'. Não se ignora que o selo em questão é emitido por uma Autarquia Federal 
(ANATEL ' Agência Nacional de Telecomunicações). Contudo, é certo que, na hipótese, 
eventual falsidade aventada não se prestou a trazer prejuízo direto à entidade federal, mas sim, 
ao mercado consumidor dos produtos comercializados fora das especificações sanitárias e 
legais, fatos que, em tese, podem ensejar a prática de alguma das condutas descritas no artigo 
7º da Lei nº 8.137/90 e/ou qualquer outra conduta delituosa em face do consumidor. Diga-se: a 
suposta falsificação do selo se deu como meio para a prática do delito contra o consumidor. O 
raciocínio é o mesmo em que se baseou o Enunciado nº 72 da 2ª CCR, aplicável ao presente 
caso: "Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes de 
propaganda, fabricação ou comercialização de produto sem registro, com fórmula em 
desacordo à constante do registro ou sem as características de identidade, qualidade e segurança 
estabelecidos pela ANVISA". 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). 

 
185. Processo: 1.29.000.002579/2019-90 - Eletrônico  Voto: 1719/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul noticiando a 

possível prática de crime contra o sistema financeiro, por particular que teria alienado a 
compradores diversos o imóvel adquirido com recursos oriundos de financiamento concedido 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 278 
 

 
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. 

 

pelo Banco da Terra e Banco do Brasil. Art. 19 e/ou 20 Lei 7.492/86. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32). Após diligências e oitiva dos envolvidos nos fatos, a autoridade 
policial concluiu pela prática do crime de estelionato na modalidade de alienação fraudulenta 
de coisa própria (CP, art. 171, §2°, II). Não foram colhidos elementos mínimos que indiquem 
fraude na obtenção do financiamento ou na aplicação de recursos em finalidade diversa do 
contratado. Ouvida, a beneficiária alegou ter quitado o empréstimo antes de realizar a venda do 
imóvel. O que se verificou, na verdade, foi uma sucessão confusa de venda envolvendo diversos 
particulares, conduta em tese proibida no contrato assinado com o Banco do Brasil. Possível 
prática do crime de estelionato contra a sociedade de economia mista. Inexistência de prejuízo 
a bens, serviços ou interesses da União. 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). 

 
186. Processo: 1.29.011.000042/2020-08 - Eletrônico  Voto: 1554/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação apresentada na Polícia Federal, na qual a noticiante relata ter 

sido ameaçada por traficante de drogas da região de Alegrete/RS. CP, art. 147. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Fatos ocorridos entres particulares. Inexistência de 
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

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). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
187. Processo: 1.15.000.002904/2019-18 - Eletrônico  Voto: 1697/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando esquema de 

empresa intermediadora de investimentos em criptomoedas, que teria deixado de repassar os 
rendimentos prometidos. Manifestação do MPF pelo declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual diante dos indícios da prática de crime contra a economia popular (art. 2º, IX, 
da Lei nº 1.521/51). Deliberação da 2ª CCR na 759ª Sessão Ordinária de Revisão, em 
27/01/2020, pela não homologação do declínio, sob os seguintes fundamentos, em síntese: 6. 
A CVM constatou que as empresas que atuam na intermediação de criptomoedas movimentam 
elevadas quantias captadas de terceiros, atuando como verdadeiras instituições financeiras 
perante o mercado de capitais (art. 1º da Lei 7.492/86). 7. A ausência de regulamentação quanto 
às transações envolvendo criptomoedas não descaracteriza a atividade de gestão e 
intermediação de recursos financeiros praticadas por empresas, razão pela qual, sendo 
constatada atuação como instituição financeira sem autorização legal, pode se caracterizar o 
crime definido no art. 16 da Lei nº 7.492/86. 8. No caso, o representante relata ter recebido da 
empresa investigada informação de que o dinheiro a ela transferido havia sido investido em 
dólares e em criptomoedas. Não é possível obter outras informações sobre aspectos formais e 
as atividades da empresa, razão pela qual o declínio de atribuições, nesse momento, mostra-se 
prematuro. 9. Somente o aprofundamento das investigações poderá dar a exata dimensão da 
atuação da empresa, do funcionamento das operações e dos eventuais crimes perpetrados pelos 
investigados, sendo possível, nesse momento, vislumbrar a existência de indícios suficientes 
de crimes que, em tese, atingem bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109). 10. Este 
tem sido o entendimento da 2ª CCR a respeito do tema: NF 1.29.000.002956/2019-91, Sessão 
de Revisão nº 750 de 23/09/2019, unânime; NF nº 1.30.005.000253/2019-67, Sessão de 
Revisão nº 748, de 26/08/2019, unânime; NF nº 1.29.017.000070/2019-23, Sessão de Revisão 
nº 743, de 10/06/2019, unânime. Pedido de Reconsideração do Procurador oficiante, 
sustentando que este Colegiado já homologou declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual em caso semelhante, envolvendo a mesma parte investigada. Revisão. Não obstante 
os argumentos apresentados pelo Procurador oficiante, a decisão impugnada está em 
consonância com o atual entendimento desta Câmara, conforme os fundamentos e precedentes 
citados no acórdão recorrido. Manutenção integral da decisão impugnada. Remessa dos autos 
ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 
decisão recorrida, exarada na 759ª Sessão Ordinária de Revisão, de 27/01/2019, e pela remessa 
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dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
188. Processo: DPF/CAX-0023/2015-IPL Voto: 1731/2020 Origem: GABPRM2-

ACAAN - ANNE 
CAROLINE AGUIAR 
ANDRADE NEITZKE  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Prestação de informações falsas à Receita Federal em relação ao endereço de empresa 
privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o contador da 
empresa responsável pelo preenchimento da última declaração encaminhada à RFB 
informou que nunca compareceu à sede da empresa, uma vez que os serviços eram 
prestados em seu escritório e a partir das informações fornecidas pelo sócio-administrador 
da empresa. A sócia da empresa, por sua vez, informou que o seu companheiro é o 
verdadeiro sócio-administrador e que a empresa funcionava em uma sala comercial, mas 
por conta das despesas passou a funcionar no escritório localizado no endereço residencial 
da declarante. Em análise aos documentos verifica-se que, de fato, a empresa já foi sediada 
no local informado à RFB, tendo ocorrido erro quando, em 2012, a alteração contratual 
apenas atualizou o endereço dos sócios. O contador da empresa realizava as declarações 
com base nos documentos que lhe eram enviados e, por isso, o endereço se manteve 
inalterado. Inexistência de indícios de dolo do investigado. Irregularidades passíveis de 
serem sanadas por outros ramos do direito. Falta 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). 

 
189. Processo: DPF/CE/JN-00055/2016-INQ Voto: 1657/2020 Origem: GABPRM2-RRR - 

RAFAEL RIBEIRO RAYOL  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Representação noticiando a existência de construções irregulares em 

terreno de propriedade da União, no município de Iguatu/CE. Art. 20 da Lei 4.947/66. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Polícia Federal não identificou, em 
visita à região, a exata localização das supostas ocupações ilegais. O Cartório de Registro 
de Imóveis informou que não dispõe da planta georreferenciada e memorial descritivo da 
área objeto dos autos. A Superintendência do Patrimônio da União do Ceará aduziu que, 
por conta da imprecisão das informações sobre o local, não seria possível fornecer a 
delimitação da área afetada. Em consulta aos sistemas, não se verificou a existência de ação 
de reintegração de posse movida pela União contra os representados. A área indicada na 
representação é aglomerada de moradores com estrutura de água e energia, inexistindo 
indícios de que tenha ocorrido invasão violenta. Irregularidades a serem sanadas por outros 
ramos do direito. Inexistência de indícios da prática de crime. Falta de justa causa para o 
prosseguimento da persecução 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). 

 
190. Processo: DPF/PE-00238/2012-IPL Voto: 1587/2020 Origem: GABPR13-AWSC - 

ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 19 e 20, da Lei nº 

7.492/86, em razão da suposta existência de esquema fraudulento para obtenção de 
financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
PRONAF e aplicação dos recursos em finalidade diversa, no município de Glória de 
Goitá/PE, nos anos de 2009 a 2012. Relato de possível prática de corretagem irregular 
para a contratação dos empréstimos junto ao Banco do Brasil e Banco do Nordeste com 
o suposto envolvimento de funcionários das instituições financeiras, eventual obtenção 
dos financiamentos por pessoas não rurais e desvirtuamento do objeto do financiamento. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após várias diligências, tais como 
oitiva dos envolvidos e juntada de diversos documentos, não restou comprovada a 
materialidade delitiva. Segundo a procuradora oficiante, pela análise do conjunto 
probatório, 'tem-se que a obtenção dos financiamentos em questão não se deu por meio 
de fraude. Com efeito, as provas dos autos indicam que ao menos a obtenção se deu de 
maneira regular e para a finalidade a que se prestava o projeto do PRONAF, qual seja, 
fomentar a pecuária familiar'. Também não há indícios que apontem que o dinheiro obtido 
pelo financiamento foi desvirtuado de sua finalidade. Aplicação da Orientação nº 26 desta 
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2ª Câmara, diante da antiguidade do fato investigado e da inexistência de linha 
investigatória idônea. Carência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
191. Processo: DPF/RO-0464/2017-INQ Voto: 1728/2020 Origem: GABPR7- - THAIS 

STEFANO MALVEZZI  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a fim de apurar o crime previsto no art. 297, CP. Relato de 

que, em 2/8/2017, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do 
investigado, foram apreendidos, dentre outros objetos, um caderno com espiral contendo 
uma Anotação de Responsabilidade Técnica ' ART que se revelou falsa. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatada a falsidade do documento por laudo 
pericial, não foi possível reunir indícios de autoria, tendo em vista que o investigado 
negou ter ciência da falsidade, bem como de quem teria sido responsável pela contrafação, 
tendo afirmado que obteve o documento no escritório de determinada associação. Não 
consta dos autos notícia de que o investigado tenha, de fato, utilizado o documento falso, 
o que afasta a incidência do crime previsto no art. 304, CP. Ressalte-se que a simples 
posse de documento falso caracteriza conduta atípica. 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). 

 
192. Processo: DPF/SAL/PE-00270/2016-INQ Voto: 1578/2020 Origem: SJUR/PRM-PE - 

SETOR JURIDICO DA 
PRM/SERRA TALHADA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Apuração de suposto crime de lesão corporal e abuso de autoridade 

praticado por servidor da FUNAI e outras duas pessoas contra indígena, em 1º.7.2016 (art. 
129, CP e art. 3º, da Lei nº 4.898/65). Relato de que os investigados teriam agredido a vítima 
a coronhadas, à porta de sua residência. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. 
IV). Consta dos autos laudo de exame traumatológico, que aponta lesão corporal mínima 
sofrida pela vítima, sem danos permanentes ou que gerasse incapacidade para o trabalho. 
As testemunhas indicadas pela vítima negaram ter presenciado qualquer tipo de agressão, 
confirmando apenas que um litro de bebida alcoólica foi quebrado durante uma discussão 
entre os envolvidos. Também não viram se os investigados estavam portando arma. 
Materialidade e autoria delitivas não evidenciadas. 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). 

 
193. Processo: JF/CRI/SC-5000207-

80.2020.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1761/2020 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, II), 

por representante legal de empresa privada que, após nomeada como depositária judicial, 
deu fim diverso dos materiais submetidos a sua guarda (12 vigas e 12 pilares avaliados em 
R$ 21.600,00). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, o 
leiloeiro oficial esclareceu que não foi possível vistoriar as estruturas, pois, ao ir no local, 
a depositária alegou que os materiais já tinham sido arrematados em leilão anterior. 
Ouvida, a representada alegou que possui apenas 1% do capital social da empresa, estando 
a administração a cargo de seu filho e seu marido, e que não detém conhecimento acerca 
da penhora dos materiais. Após diligências, verificou-se que, de fato, os bens foram 
penhorados em duas execuções fiscais, resultando na arrematação em uma delas. Além 
disso, verificou-se, ainda, que os bens não foram levados pelo arrematante em razão de seu 
estado de conservação. Inexistência de indícios de dolo da representada que, além de não 
estar inserida na administração da empresa, indicou ao leiloeiro exatamente o que tinha 
ocorrido. Possível adoção de medidas reparatórias por outros ramos do direito. Falta 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). 

 
194. Processo: JF-PA-1000518-

44.2020.4.01.3900-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1704/2020 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 
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Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, 

§3º), Recebimento indevido de 5 parcelas de seguro-defeso por meio da utilização 
indevida dos dados do real beneficiário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). A pessoa indicada na representação como a autora dos saques indevidos negou 
ter participado do recebimento das parcelas. O MTE informou a impossibilidade de 
localização dos documentos utilizados para o requerimento do benefício, tendo em 
vista o transcurso do tempo, ressaltando que o requerimento foi habilitado por um 
servidor já falecido. Após o transcurso de 6 anos desde a instauração do presente 
apuratório, os elementos de informação colhidos foram insuficientes para constatar a 
autoria do crime. Aplicação da Orientação nº 26 da 2ª CCR. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
195. Processo: JF/PR/CUR-5016005-

19.2017.4.04.7000-IP - Eletrônico  
Voto: 1548/2020 Origem: GABPR19-JSF - 

JOSE SOARES FRISCH  
Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falso testemunho (art. 342 do CP) em 

depoimento prestado nos autos de Ação Penal proposta para apurar a prática do crime de 
lavagem de capitais decorrente de outros crimes investigados na operação conhecida como 
lava jato. Após a realização de diligências para a elucidação dos fatos, o Procurador 
oficiante promoveu o arquivamento ressaltando que a investigada em nenhum momento 
atuou como uma testemunha de fato, pois estava diretamente interessada na causa. 
Promoção de arquivamento dirigida à 2ª CCR (art. 62, IV, da LC 75/93). A Juíza, 
considerando a suspensão da alteração promovida pela Lei 13.964/19 no art. 28 do CPP 
(ADI 6305), determinou a intimação do MPF para esclarecer a questão. O Procurador 
oficiente, por sua vez, ressaltou a possibilidade de remessa direta da promoção de 
arquivamento à 2ª CCR, em razão do previsto no art. 62, IV, da LC 75/93 e da Orientação 
Conjunta 1/2015/MPF. Ciente da manifestação, a Magistrada remeteu os autos à 2ª CCR 
para análise. Revisão do arquivamento (Art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme se extrai dos 
autos, a testemunha atuou como advogada subordinada ao réu durante parte da persecução 
penal e como diretora de planejamento e gestão de empresa privada envolvida em crimes 
apurados em outra ação penal. Em razão disso, verifica-se que todo o depoimento prestado 
pela testemunha foi voltado para sustentar a versão apresentada pelo réu. Considerando a 
parcialidade evidente do depoimento e a ausência de suporte probatório mínimo apto a 
sustentar as declarações, o MP julgou nula a credibilidade das declarações. O juízo, da 
mesma forma, desconsiderou o depoimento. Declaração juridicamente irrelevante para o 
deslinde da causa. Enunciado nº 78 da 2ª CCR/MPF. Falta de justa causa para a persecução 
penal. Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
196. Processo: 1.00.000.004670/2020-00 - Eletrônico  Voto: 1537/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação feita em aplicativo de celular, noticiando 

suposto crime de captação ilícita de sufrágio (art. 299, CE), consistente na promessa de 
construção de uma fábrica de reciclagem durante comício eleitoral, por candidatos a deputado 
estadual e deputado federal. Revisão de arquivamento (art. 72, § 2º, II, Portaria PGR/PGE 
01/2019). Após a realização de diligências, não foi verificado a ocorrência dos fatos. Ouvidos, 
ambos os candidatos negaram ter feito tal promessa, bem como afirmaram que, qualquer 
declaração feita nesse sentido, teria ocorrido sem o seu consentimento. Conforme afirmado na 
promoção de arquivamento, 'não há qualquer liame entre o projeto da fábrica, entregue por um 
terceiro, e os dois candidatos. E, ainda que tivesse, eventual destinação orçamentária para a 
fábrica dependeria de deliberação parlamentar, seria tão somente a contumaz `promessa de 
campanha', conduta atípica criminalmente'. Ausência de indícios da prática de crime. Falta de 
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
197. Processo: 1.00.000.005400/2020-16 - Eletrônico  Voto: 1546/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
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ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Administrativo. Reunião de 35 procedimentos encaminhados pela Procuradoria 

da Fazenda Nacional nos quais se noticiam crimes de estelionato em face do INSS, consistentes 
na obtenção de benefícios do LOAS por idade mediante a apresentação de documentos falsos. 
CP, art. 171, §3º. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se que os 
autores dos crimes já foram investigados no âmbito da Operação Caverna de Platão, já havendo, 
inclusive, sentença condenatória proferida na Subseção Judiciária de Goiânia/GO. Atualmente 
o processo principal está em grau de recurso perante o TRF-1ª Região. O presente procedimento 
foi instaurado para apurar os resquícios da referida operação, sem indicação de fatos que 
possam modificar o panorama probatório já analisado no processo principal. Aplicação da 
Orientação n° 36 da 2ª CCR, que orienta os membros do Ministério Público Federal com 
atuação na área criminal a 'realizar o arquivamento dos chamados 'rescaldos' das operações 
previdenciárias, dispensando-se a instauração de inquérito policial ou de investigação criminal 
própria ou arquivando os feitos já instaurados, quando a persecução penal/investigação estiver 
em estágio avançado ou já houver sido ajuizada a ação penal e, após minuciosa análise, ao 
Procurador da República oficiante restar evidenciado que os fatos: a) não modificam o 
panorama probatório atual; b) não são suficientes para um aumento substancial das penas dos 
investigados na operação originária; c) dizem respeito às condutas dos titulares dos benefícios, 
salvo quando encerrarem alto grau de reprovabilidade, como a magnitude da lesão; d) nada 
acrescentam acerca das condutas dos servidores e intermediadores já investigados; e) não 
apresentam indícios da participação de outros servidores e/ou intermediadores, além dos já 
investigados no IPL de origem'. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
198. Processo: 1.14.004.000068/2020-60 - Eletrônico  Voto: 1602/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FEIRA 
DE SANTANA-B  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o manifestante 

informa que todos os seus documentos foram falsificados e que houve a instalação de vírus no 
seu celular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação genérica e vaga, 
desacompanhadas de documentação que pudesse respaldar a alegação. Impossibilidade de 
contatar o manifestante, que não se identificou. Ausência de lastro probatório mínimo de autoria 
e materialidade. Inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Orientação nº 
26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
199. Processo: 1.14.007.000047/2020-14 - Eletrônico  Voto: 1871/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, restou comprovado o 
óbito do investigado. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
200. Processo: 1.14.007.000691/2019-59 - Eletrônico  Voto: 1788/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário, na modalidade tentada 

(CP, art. 171, §3º c/c art. 14) por particular que teria apresentado declaração de vínculo laboral 
falsa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a entrega do documento, o 
INSS solicitou confirmação de autenticidade da assinatura constante na declaração à Prefeitura 
Municipal de Contendas do Sincorá/BA, suposta empregadora. Em resposta, o prefeito 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 283 
 

 
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. 

 

informou que as assinaturas não eram autênticas, tendo sido apostas de modo grosseiro nos 
documentos. O requerimento restou indeferido. Documento que, por si só, não seria suficiente 
para a concessão do benefício, não tendo aptidão para induzir terceiro a erro. Falsidade 
prontamente identificada. Meio absolutamente incapaz de atingir o resultado pretendido pela 
investigada. Falta 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). 

 
201. Processo: 1.15.000.002691/2019-16 - Eletrônico  Voto: 1787/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão, na qual a noticiante alega que seu ex-companheiro obteve fraudulentamente benefício 
previdenciário de aposentadoria, além de ter contraído empréstimos junto à Caixa Econômica 
Federal ' CEF mediante a apresentação de documentos falsos. CP, art. 171, §3º. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiados sobre os fatos, o INSS quedou-se inerte e a 
CEF informou a necessidade de determinação judicial para atender o pleito de quebra de sigilo 
bancário do representado. Instado a se manifestar, o representado informou que sua ex-
companheira não se conformou com a separação e por esse motivo realizou diversas denúncias 
contra ele. Acrescentou que está aposentado de modo regular e apresentou a carta concessória 
fornecida pelo INSS. E, por fim, em relação ao empréstimo com a CEF, informou que, na 
verdade, foi a vítima das fraudes realizadas em seu nome, o que lhe resultou em uma alta dívida. 
Inexistências de elementos mínimos que indiquem a prática de crime. Falta 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). 

 
202. Processo: 1.16.000.000642/2020-45 - Eletrônico  Voto: 1601/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que determinado 

perfil na rede social Twitter teria acusado o atual Presidente da República de ser um 'miliciano', 
agindo contra a sua honra (CP, art. 140). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Crime de ação penal pública condicionada, no caso, a requisição do Ministro da Justiça (art. 
145, p.ú., c/c art, 14, I, do CP), que não consta dos autos. Falta de legitimidade para a 
continuidade 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). 

 
203. Processo: 1.16.000.000688/2020-64 - Eletrônico  Voto: 1533/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia da Fato. Representação formulada por liderança de partido político noticiando a 

possível prática de censura pelo presidente da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, 
pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e pelo Secretário 
Especial de Comunicação Social da Presidência da República ' Secom. Segundo consta, a 
imagem de ex-vereadora do Rio de Janeiro, falecida em 14/03/2018, foi retirada na reexibição 
de programa veiculado no dia 31/08/2019. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
A possível exclusão de cena contendo a imagem da ex-vereadora não justifica, por si só, a 
intervenção do direito penal. Não se vislumbra dos autos ofensa, menção ou outra conduta 
capaz de indicar a prática de crime. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. 
Possível irregularidade passível de ser sanada por utras áreas do direito. 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). 

 
204. Processo: 1.18.000.000526/2020-51 - Eletrônico  Voto: 1703/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
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GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pela Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª 

Região noticiando possível crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 ' recusa, retardamento ou 
omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil por representante legal de 
empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que, no caso, 
o destinatário da requisição não foi pessoalmente intimado da ordem. Não comprovação da 
ciência inequívoca do representado quanto aos ofícios de requisição. Falta 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). 

 
205. Processo: 1.18.001.000054/2020-27 - Eletrônico  Voto: 1539/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Ministério Público do 

Trabalho noticiando a ocorrência de possível crime de omissão de anotação do contrato de 
trabalho na CTPS (CP, art. 297, §4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV)."(") 
Não constitui crime (falsidade de documento público por equiparação) a falta de anotação da 
carteira de trabalho e previdência social do empregado, pelo empregador, senão apenas uma 
falta administrativa e trabalhista, que, mesmo grave, não tem conotação penal. A figura típica 
do §4º do art. 297 do Código Penal (nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos 
mencionados no §3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do o 
contrato de trabalho ou de prestação de serviços.") não se identifica, em termos penais, com a 
simples falta de anotação da CTPS, pois, tendo como objeto jurídico a fé pública nos 
documentos relacionados com a previdência social, não prescinde do propósito direto de 
fraudá-la (...)" (REsp. 1.459.294-MG, STJ, DJ 21/08/2017, Min, JOEL ILAN PACIORNIK). 
Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.11.001.000433/2019-34, Sessão de Revisão nº 751, de 
07/10/2019, unânime. A situação foi regularizada após a atuação fiscalizatória do Ministério 
Público do Trabalho. Medida suficiente. Subsidiariedade do Direito 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). 

 
206. Processo: 1.20.000.000325/2020-04 - Eletrônico  Voto: 1646/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de patrocínio infiel (CP, art. 355) por advogado que teria 

representado, de maneira indevida, autor e réu na mesma demanda judicial. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nota-se dos autos que em 2013 o investigado 
subscreveu petição na qualidade de advogado do município de Castanheira/MT, autor da 
demanda, e, em fevereiro de 2020, o investigado apresentou recurso já atuando como advogado 
do réu. Ouvido, o advogado informou que reside em município com aproximadamente 8.500 
habitantes, muito distante da capital de Mato Grosso, que conta com apenas 03 (três) escritórios 
de advocacia. Afirmou ter assumido o cargo de assessor jurídico do município de janeiro a 
agosto de 2013, tendo sido exatamente neste período que subscreveu a petição inicial aqui 
analisada. Por fim, esclareceu que celebrou contrato com o réu da demanda muito após sair do 
cargo de assessor jurídico do município de Castanheira/MT. Inexistência de indícios de dolo 
na conduta do advogado. Longo lapso temporal entre as atuações. Falta de justa causa para o 
prosseguimento da persecução 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). 

 
207. Processo: 1.22.000.003394/2019-53 - Eletrônico  Voto: 1779/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, a fim de apurar a 

prática do crime de descaminho (CP, art. 334), consistente na apreensão de mercadorias de 
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procedência estrangeira sem comprovação de sua regular importação, em 4/6/2019. 
Mercadorias avaliadas em R$ 24.750,00 Tributos supostamente iludidos no valor de R$ 
15.840,00. Existência de outros 10 procedimentos fiscais contra a empresa investigada, no 
período compreendido entre 16/10/2018 a 10/7/2019. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). A autuação que gerou a presente nota de fato, apontou como indeterminada a 
origem das mercadorias. Além disso, não consta dos autos notificação da empresa investigada 
para apresentação de defesa. Oficiada, a Receita Federal informou que 'tendo em vista a 
obrigação dos fabricantes nacionais de identificação e aposição da expressão 'indústria 
brasileira' nos fabricados no País (Lei 4.502/64, art. 43, Regulamento do IPI, art. 273), os 
produtos apreendidos que não possuem identificação do estabelecimento fabricante e país de 
origem são considerados estrangeiros' e que não houve notificação para defesa porque as 
notificações feitas nos demais procedimentos existentes contra a investigada restaram 
infrutíferas. Conforme afirmado pelo Procurador oficiante, no caso há mera presunção da 
importação das mercadorias, fato insuficiente para comprovar o delito de descaminho, 
especialmente diante da possibilidade de os produtos terem sido falsificados em território 
nacional. Além disso, não foi dada à parte investigada oportunidade para comprovar a 
procedência das mercadorias. 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). 

 
208. Processo: 1.24.002.000196/2016-09 Voto: 1832/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SOUSA-
PB  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Inquérito Civil Público. Suposta ocorrência do crime de invasão de terras públicas (Lei nº 

4.947/66, art. 20) em propriedade localizada às margens da BR - 361/PB. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Tipo penal que se refere à conduta de invadir, no 
sentido de empregar violência ou força. Notícia que se reporta apenas à ocupação irregular, sem 
menção à posse violenta. Existência de diversas medidas administrativas cabíveis para a 
repressão do ilícito. Informação de que o DNIT já está adotando todas as providências 
necessárias para a demolição do imóvel. 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). 

 
209. Processo: 1.26.000.000391/2019-19 - Eletrônico  Voto: 1648/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata possível prática dos crimes de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8.137/90) e 
de descaminho (CP, art. 334), falsidade ideológica (CP, art. 299), dentre outros, pelos 
representantes legais de empresas de bijuterias. Para comprovar sua alegação, anexou à 
representação os dados das empresas e representantes. Após diligências, o Procurador oficiante 
promoveu o arquivamento dos autos em razão da inexistência de indícios mínimos de 
materialidade. Por ocasião da Sessão de Revisão nº 744, de 24/06/2019, a 2ª CCR deliberou, à 
unanimidade, pela homologação do arquivamento. Recurso do representante. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Nota-se do recurso do representante que este se limitou 
a, novamente, indicar os dados das empresas e dispositivos legais que, no seu entender, indicam 
que a empresa gozaria do benefício do regime SIMPLES de maneira indevida. Por fim, solicita 
que seja realizada auditoria nas contas das empresas. Quando da instauração do presente 
procedimento, o Procurador oficiante oficiou a Receita Federal para que se manifestasse sobre 
os fatos. Em resposta, foi informada a inexistência de procedimentos fiscais encerrados ou em 
andamento em face das contribuintes. Além disso, também não foram encontradas 
irregularidades tributárias que justificassem a abertura de procedimento fiscal. Em consulta ao 
sistema COMPROT também não foram encontrados processos relacionados ao delito de 
descaminho. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem o desenvolvimento de uma 
investigação criminal contra os representados. 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). 

 
210. Processo: 1.26.000.000651/2020-90 - Eletrônico  Voto: 1553/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334), consistente na 

apreensão, em estabelecimento comercial, de mercadorias (bijuterias) de suposta procedência 
estrangeira sem comprovação de sua regular importação. Mercadorias avaliadas em R$ 
11.530,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal 
informou que não foi possível identificar a origem das mercadorias. O tipo de mercadoria 
(bijuteria) dificulta a análise a respeito da procedência do material. Inexistência de elementos 
que indiquem que a empresa tenha importado o produto. Aplicação da pena de perdimento dos 
bens, em razão da inércia da investigada. 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). 

 
211. Processo: 1.26.000.004329/2019-04 - Eletrônico  Voto: 1645/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela PRM-Campinas/SP noticiando a possível prática do 

crime de descaminho (CP, art. 334), por empresa farmacêutica que promoveria a importação 
de medicamentos de alto custo em desconformidade com a regulação tributária e alfandegária. 
Segundo consta, a empresa realizava a introdução do medicamento em diversos aeroportos do 
país. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil 
no Recife/PE aduziu que 'a ação fiscal que apurou irregularidades nas importações registradas 
na aduana pernambucana e paulista se deu em sede de zona secundária em âmbito não 
jurisdicionado pela 4ª Região Fiscal, em virtude do domicílio tributário dos importadores'. 
Acrescentou, ainda, que os procedimentos administrativos relacionados ao auto de infração de 
perdimento e ao crédito tributário foram instaurados pela Alfândega do Aeroporto Internacional 
de Viracopos/SP, na 8ª Região Fiscal. Inexistem irregularidades a serem apuradas pela PR/PE, 
uma vez que, pelo que se consta, a cidade de Recife foi utilizada apenas para remanejar parte 
da mercadoria que a empresa, sediada em SP, buscava internacionalizar. Fatos sob apuração 
nos órgãos fiscais do estado de São Paulo. Desnecessidade do declínio de atribuições à PRM-
Campinas/SP, uma vez que o Procurador lá oficiante já tem conhecimento dos fatos. Falta de 
justa causa para o prosseguimento da persecução 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). 

 
212. Processo: 1.29.000.000803/2020-42 - Eletrônico  Voto: 1785/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de denunciação caluniosa e falsa comunicação de 

crime (CP, arts. 339 e 340) por particular que causou a instauração de Procedimento 
Administrativo Disciplinar contra Policial Rodoviário Federal por possível abuso de 
autoridade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, não foi 
possível verificar o dolo do investigado de imputar fato a quem sabia ser inocente. Os elementos 
constantes dos autos indicam que o investigado, de fato, acreditava na conduta irregular do 
Policial Rodoviário. Além da palavra do policial envolvido nos fatos, a PRF também não 
conseguiu documentar que a ocorrência por ele lançada contra o investigado teria ocorrido. As 
versões apresentadas pelas partes não podem ser confirmadas por outros meios de prova. 
Direito constitucional de petição aos poderes públicos (CF, art. 5º, XXXIV, a). Possibilidade 
da solução do conflito por outros meios. Subsidiariedade do Direito Penal. Carência de justa 
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
213. Processo: 1.29.011.000182/2019-34 - Eletrônico  Voto: 1659/2020 Origem: 

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

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente encaminhado pelo 

INSS, a fim de apurar irregularidades na concessão e manutenção de benefício previdenciário 
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a M.B.B.A. (art. 171, §, 3º, CP). Relato de que a investigada teria apresentado certidão de 
casamento com datas de nascimento adulteradas, a fim de obter benefício de aposentadoria por 
idade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a investigada 
não chegou a requerer o benefício, apenas solicitou informações sobre o procedimento 
administrativo, momento em que apresentou a certidão adulterada. Conforme relatado pela 
Procuradora oficiante, a falsificação do documento foi grosseira, uma vez que 'correu com uma 
simples caneta de tinta azul, com sobreposição e borrões facilmente identificáveis por qualquer 
pessoa, sem aptidão para ludibriar, caracterizando crime impossível'. Materialidade delitiva não 
identificada. 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). 

 
214. Processo: 1.30.007.000221/2019-41 - Eletrônico  Voto: 1765/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-

A) em razão da apreensão de duas máquinas caça-níqueis sob responsabilidade do investigado. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O laudo de exame de constatação de jogo 
de azar apontou que a) não foram encontradas inscrições alusivas a componentes de origem 
estrangeira; b) as máquinas apreendidas possuem semelhanças e dessemelhanças com as 
máquinas eletrônicas programáveis e c) restou inconclusiva a análise quanto a possibilidade de 
manipulação do resultado do jogo. Foram requisitadas novas informações sobre as máquinas, 
momento em que restou informado que as máquinas foram inutilizadas, inviabilizando a 
realização de perícia complementar. Não comprovação da origem estrangeira das máquinas ou 
de seus componentes. Falta 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). 

 
215. Processo: 1.33.000.001618/2019-17 - Eletrônico  Voto: 1662/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando esquema 

fraudulento de obtenção de cidadania italiana, procedimento conhecido como 'máfia de coiotes'. 
Relato de que um italiano, residente em Santa Catarina, e sua mulher brasileira, de São Paulo, 
anunciam apartamentos e casas para aluguel na região da Calábria ' Itália nas redes sociais, 
além de oferecerem suporte para intermediar a obtenção de cidadania italiana. Relato de que 
tal intermédio seria fraudulento, sendo objeto, inclusive, de investigação pelas autoridades 
italianas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta narrada na 
manifestação caracterizaria, no Brasil, o crime de estelionato, cuja ação penal depende de 
representação, já que cometido contra particulares. Após diligências, concluiu-se que o crime 
ocorreu, de fato, na Itália, sendo que o investigado italiano não reside no Brasil, tendo passado 
pelo país apenas como turista. Notícia de que a Interpol foi devidamente notificada sobre os 
fatos, a fim de tomar as providências cabíveis junto às autoridades estrangeiras. Homologação 
do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18, do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
216. Processo: 1.33.007.000009/2020-14 - Eletrônico  Voto: 1530/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pelo Centro de Referência de Assistência Social ' CRAS, 

do município de Capivari de Baixo/SC, narrando a possível prática do crime de redução à 
condição análogo a de escravo (CP, art. 149) por pessoa responsável pelo serviço de reciclagem. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ao serem ouvidos, os empregados 
afirmaram que o investigado paga salário regular, além de fornecer água, luz e moradia. 
Ressaltaram que não há retenção de documentos ou de locomoção, tanto que já deixaram 
currículos em outros estabelecimentos sem impedimento do investigado. Inexistência de 
elementos que evidenciem a submissão de empregados ao trabalho análogo ao de escravo. 
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Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
217. Processo: 1.34.001.008518/2019-66 - Eletrônico  Voto: 1626/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Envio de Relatório de Inteligência Financeira ' RIF pelo antigo COAF, 

noticiando possíveis crimes de lavagem de dinheiro, contrabando e fraude no comércio em 
benefício de microempresário, tendo em vista movimentações financeiras atípicas em sua conta 
bancária pessoal e na da microempresa, no período compreendido entre 1º/12/2012 e 22/2/2017. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em despacho, o ofício do Ministério 
Público responsável pelos crimes previstos na Lei 9.613/98 decidiu pela não persecução penal 
dos envolvidos, considerando demasiado frágeis os fatos que poderiam incriminá-los. Quanto 
aos delitos de contrabando e de fraude no comércio, a Procuradora oficiante considerou que 
'tendo em vista que a suspeita de contrabando foi levantada por fiscalização não documentada 
no local, realizada por agente desconhecido, encontrando respaldo apenas em queixa-crime 
rejeitada pelo TJSP, não há, nos autos, elementos que permitam desencadear diligências úteis 
no que concerne a suspeita de crime de contrabando e de fraude no comércio (') Ressalta-se que 
não houve envio de Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, 
procedimento obrigatório em caso de prática de ilícito e lavratura dos autos de infração, nos 
termos do art. 83 da Lei 9.430/96'. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
218. Processo: 1.34.023.000035/2020-07 - Eletrônico  Voto: 1784/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SAO 
CARLOS-SP  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o sistema financeiro nacional (CP, art. 19 da 

Lei nº. 7.492/1986), consistente na obtenção fraudulenta de financiamento de veículo. Segundo 
consta, representante de loja de veículos teria realizado financiamento indevido no nome de 
cliente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, verificou-se que 
o investigado apenas deu início aos trâmites administrativos junto à instituição financeira, não 
tendo ocorrido a assinatura de contrato ou liberação de valores. Consta que a particular desistiu 
da compra do veículo e o investigado informou a financeira sobre o cancelamento do negócio. 
A pré aprovação do contrato sem a assinatura da cliente e outras possíveis irregularidades já 
estão sendo discutidas em ação civil proposta pela cliente. Inexistência de elementos capazes 
de indicar a prática de crime. Falta 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
219. Processo: JF/OUR/PE-0805389-

53.2018.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1706/2020 Origem: GABPRM1-AMSJ - 
ANTONIO MARCOS DA 
SILVA DE JESUS  

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 Granito/PE. Subtração da quantia de R$ 132.445,41 pertencente ao 
patrimônio do Banco do Brasil e de R$ 171,75 pertencente à ECT. Recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 
Valores subtraídos que pertenciam quase que integralmente ao Banco do Brasil, sociedade 
de economia mista. Inexistência de informações que indiquem dano 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. Aplicação do Enunciado nº 87 da 2ª CCR. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 
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Não Homologação de Acordo De Não Persecução Penal 
220. Processo: 1.00.000.004892/2020-14 - Eletrônico  Voto: 1656/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG  

Relator(a): Dr(a) MARCIA NOLL BARBOZA  
Ementa: Ação Penal. Acordo de Não Persecução Penal. Crime previsto no art. 337-A,I, do Código Penal, 

uma vez que, no período de maio de 2006 a dezembro de 2007, incluído o 13º salário, B.F.P., 
na condição de sócio e efetivo administrador de empresa, suprimiu contribuição social 
previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos a título de salário aos seus empregados 
e contribuintes individuais. Instado pelo Juízo a se manifestar sobre a possibilidade de 
celebração de acordo de não persecução penal, o Ministério Público Federal entendeu ser 
inaplicável o benefício, tendo em vista a reincidência. A defesa peticionou nos termos do art. 
28-A, § 14, do CPP. Após manifestação reiterada do MPF, no sentido da não celebração do 
acordo, os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, no caso em análise, não se mostra cabível 
a celebração do acordo de não persecução penal. Conforme consta dos autos, o denunciado foi 
condenado pela prática do crime do art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva, 
a uma pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 64 dias-multa, tendo a 
pena celular sido substituído por 2 penas restritivas de direito. Também foi condenado pela 
prática do crime do art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal, em continuidade delitiva, a uma pena 
de 3 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 146 dias-multa, tendo a pena celular sido 
substituído por 2 penas restritivas de direito. Dessa forma, observa-se conduta criminal habitual 
e reiterada por parte do denunciado, não se mostrando aplicável o benefício em questão, nos 
termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo 
prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade do 
acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relator: Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento 
Nos processos de relatoria do Dr. Rogério José Bento Soares do Nascimento participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular 
do 1º Ofício; e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
221. Processo: JF/FS/BA-0001127-

23.2019.4.01.3304-INQ 
Voto: 1748/2020 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA FEDERAL DE 
FEIRA DE SANTANA/BA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 299 do CP. Representante legal de pessoa 

jurídica privada teria procedido, indevidamente, compensações tributárias lastreadas em 
créditos inexistentes, oriundos de Títulos da Dívida Externa Brasileira do início do século 
XX. Notícia de que a exigibilidade dos referidos títulos, no momento das compensações, 
ainda estava sendo discutida judicialmente. Fatos que teriam ocorrido nas competências 
de 11/2010 a 03/2011. Promoção de arquivamento com base na ausência de dolo. 
Discordância do Juízo Federal, por entender, em síntese, que 'o investigado tinha 
condições de avaliar o risco da operação, quer em relação à certeza e liquidez dos títulos 
da dívida invocados, quer em relação aos efeitos da propositura da ação judicial'. Remessa 
dos autos nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 
62, IV, da LC 75/93. Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que 'não houve, 
aparentemente, a intenção de praticar um ilícito penal, mas sim de recolher o tributo no 
montante exato que o contribuinte entendia devido notadamente porque entendia ser titular 
de créditos em desfavor da União. (') a ausência de dolo excluirá tão somente a existência 
do crime, subsistindo por óbvio a ocorrência de ilícito na esfera administrativa, a ensejar 
a cobrança do imposto devido na seara fiscal, inclusive com a cominação de eventuais 
penalidades próprias desta esfera'. Ademais, ainda que se entenda pela existência de 
indícios de dolo, as medidas extrapenais são suficientes para a prevenção e repressão do 
ilícito. Incidência da Orientação 30 da 2ª CCR. 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). 

 
222. Processo: JF/PR/CMOU-5000344-

80.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1823/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

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$ 17.530,86. Promoção de arquivamento fundada 
no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal. 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). No presente caso, conforme observado pelo 
magistrado: 'em relação à pessoa de E(') G(') D('), verifica-se que não é aplicável o princípio 
da insignificância, pois o autuado, além de contar com outras autuações anteriores, já foi 
processado e condenado por descaminho nos autos de ação penal 50052736420174047004. 
Portanto, tendo em vista que no caso em tela houve possível reiteração de conduta de E(') 
G(') D('), em interregno de 5 (cinco) anos, cujo somatório ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), não há falar em arquivamento do presente feito (')'. Hipótese de efetiva ocorrência 
de lesão à ordem tributária. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução 
nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
223. Processo: JF/PR/CMOU-5000374-

18.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1824/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

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). Tributos iludidos no importe de R$ 14.953,09. Promoção de arquivamento fundada 
no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal. 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). No presente caso, conforme observado pelo 
magistrado: 'não é aplicável o princípio da insignificância, pois a autuada, além de contar 
com outras autuações anteriores, já foi processada por descaminho nos autos de ação penal 
5005295-22.2017.4.04.7005 e, nos autos 5006930-76.2019.4.04.7002, teve acolhido outro 
pedido de arquivamento por aplicação do princípio da insignificância. Portanto, tendo em 
vista que no caso em tela houve possível reiteração de conduta, em interregno de 5 (cinco) 
anos, cujo somatório ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não há falar em 
arquivamento do presente feito (')'. Hipótese de efetiva ocorrência de lesão à ordem 
tributária. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 
181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
224. Processo: JF/PR/TOL-5003638-

75.2018.4.04.7016-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1682/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE TOLEDO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 

171, §3º, 297, §4º e 337-A, todos do CP, relacionado à omissão de registro em CTPS e pelo 
exercício concomitante de atividade remunerada e recebimento do benefício de seguro-
desemprego de transportadores de cargas. Promoção de arquivamento. Discordância 
parcial do Juízo Federal nos seguintes termos: 'Com relação aos crimes previstos nos arts. 
297, §4º e 337-A, ambos do CP, acolho as razões lançadas pelo Parquet como fundamento 
para decidir e determino o arquivamento dos autos. Com relação ao crime previsto no art. 
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171 §3º, do CP, entendo que dolo é matéria afeta à instrução processual.' Aplicação do art. 
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Caso em que as circunstâncias apontam para a 
ausência de dolo da agente. Conforme ressaltado pela Procuradora oficiante: '(') não se 
vislumbra a presença do elemento subjetivo (dolo) na conduta do investigado, vale dizer, 
não há provas da inequívoca ciência deste acerca da irregularidade no recebimento das 
parcelas, apesar dos esforços expendidos nas investigações voltadas a elucidar os fatos. 
Segundo se depreende de suas declarações, desconhecia o fato de que não fazia jus à 
benesse enquanto prestava serviços como Pessoa Jurídica, e quando foi alertado acerca da 
irregularidade, restituiu aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente'. Falta de 
justa causa para dar prosseguimento à persecução penal. Manutenção do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
225. Processo: JF-RJ-5010816-

83.2020.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1829/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato 

majorado (CP, art. 171, § 3º), ante a notícia de suposta apropriação indevida de 
proventos previdenciários, após a morte da titular do benefício. Consta dos autos que 
embora T.J.R. tenha falecido em 30/12/2012, os valores referentes ao seu benefício 
continuaram sendo depositado em conta-corrente, no período de 12/2012 a 03/2016, 
provocando um prejuízo ao INSS de R$ 36.292,59. Promoção de arquivamento com 
fundamento na ausência de indícios de autoria e no Enunciado 68 da 2ª CCR. 
Discordância do Juízo Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 
75/93. No atual estágio da investigação, admitir-se-ia o arquivamento ante a ausência 
de elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitiva após esgotadas as 
diligências investigatórias, ou se demonstrada a ocorrência de causa excludente da 
ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é a hipótese dos autos. Conforme ressaltado 
pelo magistrado: '(') o INSS solicitou a devolução dos benefícios pagos indevidamente, 
no valor de R$ 37.663,52 `e/ou a indicação do responsável pelo recebimento indevido' 
('). Em resposta, o banco (') devolveu R$ 14.451,98 ('), mas não prestou informações 
sobre movimentações da conta alegando sigilo bancário ('). Não houve nenhum 
requerimento do MPF no sentido de afastar o referido sigilo, a fim de satisfazer todas 
as diretrizes do Enunciado 68 da 2ª CCR/MPF, impostas `cumulativamente', a fim de 
descobrir se foram ou não realizados saques com cartão magnético, se houve ou não 
renovação de senha e se havia procurador cadastrado no banco na data do óbito.' 
Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo tratado na 
Resolução nº 181, com as alterações promovidas pela Resolução nº 183, ambas do 
CNMP.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
226. Processo: JF-RJ-5011272-

33.2020.4.02.5101-
PIMPCR - Eletrônico  

Voto: 1679/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de registro de ocorrência policial no qual o noticiante 

relata a suposta prática do crime previsto no art. 171 do CP, haja vista uma possível 
fraude envolvendo saque de uma parcela de Seguro-Desemprego, no valor de R$ 
966,00, realizado em agência da Caixa Econômica Federal, no dia 06/08/2018. 
Promoção de arquivamento, em razão da ausência de indícios mínimos de autoria 
delitiva. Discordância do Juízo Federal, sob o argumento de que não 'foi realizada 
qualquer tentativa de identificação dos servidores responsáveis pela recepção do 
pedido de seguro-desemprego, pela emissão do cartão cidadão ou por eventuais 
interferências no procedimento que culminou no saque indevido do benefício de L(') 
por terceira pessoa.' Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 
Oficiada, a Caixa Econômica Federal informou a impossibilidade de envio das imagens 
relativas às transações de pagamento em questão, uma vez que essas imagens ficam 
armazenadas por tempo limitado, em torno de 30 dias, por questões operacionais e de 
capacidade de armazenamento. Saque fraudulento que foi realizado com a utilização 
de cartão cidadão. Inexistência de elementos mínimos indicativos da autoria delitiva. 
Significativo lapso temporal decorrido entre o fato e a presente data. Ausência de 
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diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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). 

 
227. Processo: JFRS/PFU-5000321-

28.2020.4.04.7104-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 1676/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE PASSO FUNDO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível prática do crime 

descrito no art. 334-A do CP. Investigado que foi surpreendido na posse de 570 
(quinhentos e setenta) maços de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados de 
documentação de regular internalização no país. Promoção de arquivamento com base no 
princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, sob o argumento de 
inaplicabilidade do princípio da insignificância ao contrabando de cigarros. Remessa dos 
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Conforme o Enunciado nº 
90 da 2ª CCR, aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020: 'É cabível 
o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao 
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, 
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade 
à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso.' 
Caso em que não consta notícia de reiteração da conduta por parte do investigado. 
Aplicação do princípio da insignificância. 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). 

 
228. Processo: JF-TAU-0000047-

19.2019.4.03.6133-INQ 
Voto: 1747/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 

- 21ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível crime descrito no art. 313-A do CP. Suposta concessão 

ilegal de pensão por morte. Conduta praticada, em tese, por uma servidora do INSS e 
pela procuradora da beneficiária. Notícia de que as últimas inserções de informações 
falsas nos sistemas da autarquia foram realizadas no dia 21/05/2007. Promoção de 
arquivamento com base na falta de interesse de agir, uma vez que a pretensão punitiva 
certamente seria fulminada pela prescrição. Discordância do Juízo Federal. Remessa 
dos autos nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c 
o art. 62, IV, da LC nº 75/93. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão já firmou o 
entendimento no sentido de ser 'inadmissível o reconhecimento da extinção da 
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os 
primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de 
inocência' (Enunciado nº 28). No caso dos autos, considerando que a pena máxima 
abstratamente cominada ao crime previsto no art. 313-A do CP é de 12 (doze) anos de 
reclusão, e que o crime consumou em maio/2007, a extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em maio/2023, conforme a 
regra prevista no art. 109, II, do referido diploma legal. Designação de outro membro 
do MPF para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo 
tratado no art. 28-A do CPP.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
229. Processo: DPF/SNM/PA-00196/2019-INQ Voto: 1751/2020 Origem: GABPR7-CERC - 

CARLOS EDUARDO 
RADDATZ CRUZ  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PARCELA DE 

SEGURO-DEFESO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO CLONADO. 
POSSÍVEL CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. ATRIBUIÇÃO DO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Inquérito Policial instaurado para 
apurar possível recebimento indevido, no dia 18/03/2019, de parcela de seguro-defeso, por 
pessoa ainda não identificada, em nome da beneficiária, mediante utilização de cartão 
clonado. 2. O Procurador da República oficiante na PRM ' Santarém/PA, entendendo que os 
fatos configuram o crime de estelionato, promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria 
da República em Alagoas, visto que o saque ocorreu em uma agência da Caixa Econômica 
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Federal em Maceió/AL. 3. A Procuradora da República oficiante na PR/AL, por sua vez, 
promoveu o presente conflito negativo de atribuições, considerando que os elementos de 
informação apontam para a prática do crime de furto qualificado pela fraude, que se consuma 
no local onde se situa a agência da conta lesada, que no caso dos autos é a cidade de 
Santarém/PA. 4. Remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 
75/93. 5. Notícia de que a fraude se deu mediante a instalação de dispositivo de clonagem, 
'chupa-cabra', em agência da CEF localizada no município de Santarém/PA. 6. Conforme 
ressaltado pela Procuradora da República suscitante, 'no caso concreto não há nenhuma 
menção à conduta por parte da vítima, ou mesmo das instituições financeiras envolvidas, 
que revele a transmissão voluntária dos valores ao agente do delito, por conta de uma 
circunstância fraudulenta. O que se tem de concreto, ao menos até aqui, é a notícia de os 
valores foram subtraídos sem conhecimento da vítima, por meio da clonagem do cartão'. 
Assim, a conduta ora em análise caracteriza, em tese, o delito descrito no art. 155, § 4º, 
inciso II, do CP. 7. Consoante jurisprudência do STJ, 'Prevalece na 3ª Seção desta Corte o 
entendimento de que o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP), consistente 
na subtração de valores de conta-corrente, mediante fraude utilizada para ludibriar o sistema 
informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária, deve ser processado 
perante o Juízo do local da conta bancária fraudada' (CC 132.024/SP, Terceira Seção, DJe 
16/10/2014). 8. No mesmo sentido, precedente deste Colegiado: SR/DPF/MA-00138/2015-
INQ, 747ª Sessão de Revisão, de 12/08/2019, unânime. 9. Atribuição do Procurador da 
República suscitado.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
230. Processo: 1.21.000.002651/2018-96 Voto: 1752/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE 

FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato autuada para apurar 
possíveis crimes de falsificação de documento particular e uso de documento falso. Relato de 
que o investigado teria usado contrato particular falso de arrendamento de veículo em ação de 
revogação/anulação de ato administrativo em face da União. 2. A Procuradora da República 
oficiante na PR/MS promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria da República em Ponta 
Porã/MS, uma vez que o referido contrato falso foi firmado nessa cidade. 3. O Procurador da 
República oficiante na PRM ' Ponta Porã/MS, por sua vez, promoveu o presente conflito 
negativo de atribuições, considerando que o crime meio (falsidade) é absorvido pelo crime fim 
(uso de documento falso). Assim, em razão do documento falso ter sido utilizado perante a 
Subseção Judiciária de Campo Grande e perante a Delegacia da Receita Federal em Campo 
Grande, entendeu fixada nesse município a atribuição do MPF. 4. Remessa dos autos a esta 2ª 
CCR, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de 
que 'o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do 
documento público (CP, art. 297), quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito 
de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo 
o falsário pelos dois crimes, em concurso material' (HC 371.623/AL, Quinta Turma, DJe 
18/08/2017). 6. No caso ora em análise, assiste razão à Procuradora da República suscitada, 
visto que a falsificação do contrato teria ocorrido em Ponta Porã/MS. 7. Atribuição do 
Procurador da República suscitante.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
231. Processo: 1.25.000.000400/2020-42 - Eletrônico  Voto: 1778/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334, §1º). REMESSA VIA 

POSTAL DE MERCADORIA IMPORTADA IRREGULARMENTE. CONFLITO DE 
ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
NECESSIDADE DE FACILITAR O TRÂMITE PROCESSUAL, A COLETA DE PROVAS 
E A DEFESA DOS ACUSADOS. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA 
SUSCITANTE, OFICIANTE NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO INVESTIGADO. 1. Notícia 
de Fato instaurada na PR/PR para apurar a ocorrência de crime de descaminho, diante de 
informação apresentada por Representação Fiscal para Fins Penais indicado a apreensão, pela 
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Receita Federal, de encomenda contendo mercadorias de procedência estrangeira sem 
comprovação da regular importação, remetida por pessoa jurídica estabelecida em São 
Paulo/SP. As mercadorias foram apreendidas no estabelecimento comercial de uma 
transportadora, no dia 04/07/2019, em Curitiba/PR. 2. Promoção de declínio de atribuição à 
PR/SP. 3. O Procurador da República com atuação na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente 
conflito de atribuições, com base na Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado nº 54 da 2ª CCR. 4. 
Autos remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. Sabe-se que, em 
conformidade com a Súmula nº 151 do STJ, 'a competência para o processo e julgamento por 
crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da 
apreensão dos bens.' 6. Na mesma linha de raciocínio, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF aprovou o Enunciado nº 54, segundo o qual '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.' 7. Nada obstante o lugar da infração seja a regra na 
definição da competência criminal (CPP, art. 69, I) e o domicílio ou residência do réu tenha 
caráter subsidiário (CPP, art. 69, II), tais normas devem ser interpretadas de modo teleológico, 
à vista das garantias e princípios constitucionais. 8. No caso, muito embora as mercadorias 
tenham sido apreendidas em Curitiba/PR, a conduta delituosa se reveste de circunstâncias 
peculiares que merecem ser levadas em consideração quando da fixação da competência para 
o processamento e o julgamento do feito. 9. Na realidade, tendo as mercadorias sido remetidas 
via postal para o domicílio do comprador, se a fixação da competência se der com supedâneo 
na Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado nº 54 da 2ª CCR, os atos instrutórios da eventual ação 
penal que resultar desta Notícia de Fato ' se não todos, mas a maior parte deles ' terão de ser 
deprecados ao Juízo de São Paulo/SP, porque é sob sua jurisdição que se encontra domiciliada 
a empresa investigada e, muito provavelmente, as testemunhas que serão ouvidas em sua 
defesa. Aliás, a própria autodefesa da empresa investigada terá melhores condições de ser 
exercida se este procedimento e a eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do Juízo 
de São Paulo/SP, que, como já referido, é autoridade judiciária que se lhe situa mais próxima. 
10. Assim sendo, em casos como o presente em que se verifica a remessa via postal de 
mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, o domicílio do investigado, e não o lugar da 
apreensão da mercadoria, é o melhor critério para a definição da competência, porque além de 
prestigiar os princípios da duração razoável do processo, da ampla defesa e do contraditório e 
da identidade física do juiz, dos quais as regras de competência são ou deveriam ser corolários, 
encontra amparo na jurisprudência pátria, que, em casos tais, à luz da ubiquidade de certas 
infrações penais e no intuito de facilitar a coleta de provas e a defesa dos acusados, tem 
preterido critérios outros, como o do lugar da infração, em favor da competência do juízo em 
que o réu ou o investigado possui domicílio. 11. Cumpre observar que a hipótese em exame é 
diversa daquelas verificadas nos precedentes (dos anos de 1994 e 1995) que motivaram a edição 
da Súmula nº 151 do STJ (em fevereiro de 1996), explico: os precedentes referem-se a situação 
em que os investigados são conhecidos como 'camelôs'. 12. Assim, a meu ver, embora diversa 
a situação fática, a finalidade da Súmula nº 151 do STJ é a mesma, ou seja, facilitar o trâmite 
processual, a coleta de provas e a defesa dos acusados. 13. Precedentes da 2ª CCR: NF - 
1.33.001.000345/2019-75, Sessão de Revisão n° 755, de 25/11/2019, unânime; NF - 
1.15.000.002410/2019-25, 758ª Sessão de Revisão, de 16/12/2019, unânime; NF - 
1.13.000.001372/2016-15, 759ª Sessão Ordinária, de 27/01/2020, unânime. 14. Conhecimento 
do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da PR/SP 
(suscitante), local do domicílio do investigado, 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). 

 
232. Processo: SR/DPF/MG-01679/2015-INQ Voto: 1754/2020 Origem: GABPR18-

CARSM - CARLOS 
ALEXANDRE RIBEIRO 
DE SOUZA MENEZES  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Remessa dos 

autos pela Justiça Estadual. Possível tentativa de recebimento de auxílio-doença mediante 
apresentação de relatório médico falso perante o INSS. Laudo pericial concluiu pela 
negativa de autenticidade da rubrica em nome da médica que constava no sumário de alta 
hospitalar. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento em relação ao crime de 
estelionato majorado, por entender que 'a falsificação em comento revelou-se impossível de 
surtir efeitos perante o INSS. Isso porque, para a concessão de benefícios previdenciários, 
dentre eles, o auxílio-doença é necessária a realização de perícia, bem como são realizadas 
revisões periódicas para a sua manutenção'. No tocante ao crime de falsidade, suscitou 
conflito negativo de atribuições com o Ministério Público Estadual. Revisão (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). No caso, houve apresentação de documento particular falso ao INSS, com o 
intuito específico de recebimento de benefício previdenciário, o que faz com que o falso 
fique absorvido pela conduta típica do estelionato, nos termos da Súmula nº 17 do STJ. Não 
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se verifica a figura do crime impossível, uma vez que o meio empregado era adequado ao 
fim pretendido, cuja consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade da 
investigada (pesquisa, pelo INSS, da validade do relatório médico). De fato, o documento 
poderia passar despercebido por um servidor menos diligente, possuindo, portanto, ao 
menos o mínimo de potencialidade lesiva exigido para a configuração do crime. Ademais, 
não restou comprovada que a falsidade era grosseira, tanto que foi necessária a realização 
de perícia para a constatação da irregularidade. Designação de outro membro do Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo 
tratado no art. 28-A do CPP.  

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). 

 
233. Processo: 1.00.000.003242/2020-51 Voto: 1745/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal e do Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Expediente instaurado a partir de ofício encaminhado pelo 
MPF ao MPE, com alguns arquivos anexos, tendo em vista que as manifestações a respeito de 
crimes extraídas do banco de dados de uma ONG não seriam de atribuição federal. O Promotor 
de Justiça, após analisar os referidos arquivos, entendeu que 5 deles são de competência da 
Justiça Estadual, razão pela qual foram autuados em separado. Em relação aos demais arquivos, 
entendeu que são de competência da Justiça Federal, visto que são supostas imagens, 
divulgadas pela internet, contendo pornografia infantil. Possível prática do crime descrito no 
art. 241-A da Lei nº 8.069/90. Remessa dos autos ao PGR. Encaminhamento à 2ª CCR para 
manifestação. 1) Segundo consta em decisão do STF, 'quando a publicação de material 
contendo pornografia infantojuvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de amplo e fácil 
acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet, a 
constatação da internacionalidade se infere não apenas do fato de que a postagem se opera em 
cenário propício ao livre acesso, como também que, ao fazê-lo, o agente comete o delito 
justamente com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas, inclusive assumindo 
o risco de que indivíduos localizados no estrangeiro sejam, igualmente, destinatários do 
material. A potencialidade do dano não se extrai somente do resultado efetivamente produzido, 
mas também daquele que poderia ocorrer. Basta à configuração da competência da Justiça 
Federal que o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado 
acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja evidências de que esse acesso 
realmente ocorreu' (RE 628.624, publicado no DJe 06/04/2016). No presente caso, a divulgação 
das imagens ocorreu por meio de sítios eletrônicos, de modo que qualquer indivíduo, em 
qualquer lugar do mundo, desde que conectado à internet, poderia acessar as imagens 
publicadas, verificando-se, portanto, o requisito da transnacionalidade. Nesse sentido, 
precedente desta 2ª CCR: 0004839-42.2016.4.01.3816, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018, 
unânime. Atribuição do MPF para apurar o crime em questão e formar opinio delicti sobre a 
materialidade e autoria do delito. 2) Incidência do Enunciado nº 15, constante da Portaria 
PGR/MPF nº 732/2017: 'O conflito de atribuições entre Ministério Público Federal e Ministério 
Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no órgão federal for 
homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, considerando tratar-
se de ato complexo'. Não sendo o caso de homologar o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, desnecessário é o retorno dos autos ao PGR para deliberação. 3) Não 
homologação do declínio e devolução dos autos à PR/SP para prosseguimento nas 
investigações, facultando-se à Procuradora da República oficiante, se for o caso, que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para 
tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do MPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
234. Processo: DPF/ROO-00106/2019-IPL/PF Voto: 1749/2020 Origem: GABPRM2-RBL - 

RAUL BATISTA LEITE  
Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos delitos previstos nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei 7.492/86. 

Supostas operações financeiras irregulares para proporcionar ganhos ilegítimos a 
determinadas instituições financeiras em detrimento de entidades previdenciárias e fundos 
de investimento. O presente inquérito foi instaurado para apurar os fatos em relação ao 
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT ' IMPRO. 
Promoção de arquivamento com base na ausência de dolo por parte do diretor executivo 
do IMPRO, visto que ele não teria amplo conhecimento sobre o assunto e era orientado a 
realizar as transações pela assessoria de uma pessoa jurídica privada, bem como em razão 
da ocorrência da prescrição virtual, uma vez que os fatos teriam ocorrido em 23/03/2009. 
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A existência ou não de dolo deve ser 
analisada no decorrer da instrução probatória, sendo o arquivamento, no atual estágio, 
prematuro. Quanto à prescrição virtual, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão já firmou 
o entendimento no sentido de ser 'inadmissível o reconhecimento da extinção da 
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência' 
(Enunciado nº 28). No caso, considerando que a pena máxima abstratamente cominada é 
de 12 (doze) anos de reclusão, e que os fatos teriam ocorrido em março/2009, a extinção 
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em 
março/2025, conforme a regra prevista no art. 109, II, do CP. Designação de outro membro 
do MPF para dar prosseguimento às 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). 

 
PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição 
235. Processo: DPF/CRU/PE-00138/2016-INQ Voto: 1746/2020 Origem: SUBJUR/PRM-PE 

- SUBCOORDENADORIA 
JURIDICA DA 
PRM/CARUARU  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial. Suposta comercialização de bolas com selo do INMETRO falsificado. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Assiste razão ao membro do MPF ao 
alegar que 'a simples falsificação de selo oficial de fiscalização federal não enseja a 
competência da Justiça Federal, uma vez que, no presente caso, o objetivo era conferir 
autenticidade ao produto. Portanto, não há dano direto aos interesses da União, mas sim aos 
consumidores, os quais eram supostamente enganados ao adquirir um produto 
eventualmente com um nível inferior'. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio ao Ministério Público Estadual.  

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). 

 
236. Processo: 1.14.000.000636/2020-62 - Eletrônico  Voto: 1818/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Associação Brasileira de Medicina de 

Grupo (ABRAMGE), por intermédio da qual noticia a existência de um esquema, articulado 
entre médicos e advogados, voltado à obtenção de decisões liminares com o propósito de 
obrigar as operadoras de planos de saúde a custear tratamento superfaturado contra a obesidade 
mórbida, sem real incapacidade laborativa dos pacientes, o que pode caracterizar, em tese, a 
prática delitiva do art. 347 do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª 
CCR). Suposto crime praticado no curso de ações cíveis, em andamento na Justiça Estadual, 
relativas à obrigação de fazer por parte de operadoras de planos de saúde, as quais dizem 
respeito a interesses exclusivamente privados. Caso em que não se verifica qualquer 
circunstância capaz de determinar a competência federal e a consequente atribuição do 
Ministério Público Federal para atuar no feito, uma vez que os fatos não configuram crime em 
detrimento de bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. 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). 

 
237. Processo: 1.16.000.000666/2020-02 - Eletrônico  Voto: 1777/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

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. Aduz o noticiante: 'Venho fazer uma denúncia contra o Sr. A(') A(...) A(') que passou 
a ser curador de F(...) de A(...) A(...) que está com problemas mentais e se encontra aposentado 
por Invalidez. Sendo que o aposentado tem 4 filhos menores com 09, 11, 14 e 16 anos 
respectivamente. Ocorre que o curador recebe a aposentadoria do F(...) de A(...) A(...) e usa 
toda em proveito próprio, deixando os 4 incapazes sem alimentação, sem Água e sem Luz.' 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Caso em que não se verifica 
qualquer circunstância capaz de determinar a competência federal e a consequente atribuição 
do Ministério Público Federal para atuar no feito, uma vez que os fatos não configuram crime 
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em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas. 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). 

 
238. Processo: 1.16.000.000723/2020-45 - Eletrônico  Voto: 1848/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta irregularidade na ocupação de solo urbano no 

Distrito Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Inexistência de lesão a 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios.  

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). 

 
239. Processo: 1.24.000.000299/2020-67 - Eletrônico  Voto: 1846/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, no qual comunica que 

gestores da Prefeitura de Santa Rita/PB teriam tentado burlar os sistemas de identificação e 
controle a partir de cheques sacados em espécie. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32). Após diligências, não há informação de que os cheques sacados em espécie foram pagos 
com contas vinculadas a recursos federais. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Ausência, até o momento, de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.  

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). 

 
240. Processo: 1.25.000.000724/2020-81 - Eletrônico  Voto: 1775/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do delito de moeda falsa (CP, art. 289), 

tendo em vista que, no dia 26/03/2019, F.S.L. realizou o pagamento da passagem do ônibus da 
linha Tamandaré e recebeu em troca uma cédula falsa de R$ 10,00 (dez reais). Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Caso em que F.S.L. logrou identificar a 
falsidade da nota no primeiro contato visual realizado, em virtude dos carimbos (com os dizeres 
'nota falsa') e rasuras nela existentes. Informações de que tal percepção operou no dia seguinte 
ao recebimento em razão da maneira pela qual a nota foi posicionada, tendo F.S.L. declinado 
que fora inserida no meio de outras duas notas de dois reais, de modo a obstar a imediata 
constatação da inautenticidade. Aplicação da Súmula 73 do STJ: 'A utilização de papel moeda 
grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça 
Estadual'. Homologação do declínio.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
241. Processo: 1.29.000.000990/2020-64 - Eletrônico  Voto: 1774/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Representação apresentada por advogado de determinada empresa localizada 

em Paverama/RS, informando a possível prática de crimes contra a organização do trabalho por 
parte de funcionários e ex-funcionários dessa empresa. Relato de que alguns funcionários e ex-
funcionários teriam ameaçado invadir as dependências da empresa, em 27/10/2018, impedindo 
o desenvolvimento de sua atividade, bloqueando o acesso à empresa e ameaçando uma das 
funcionárias, delito que, em tese, enquadra-se no crime de atentado contra a liberdade de 
trabalho, previsto no art. 197, I e II, do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 ' 2ª CCR). Ocorre a 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. Na hipótese, trata-se de suposta lesão a um 
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número restrito de trabalhadores. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
242. Processo: 1.30.001.000992/2020-22 - Eletrônico  Voto: 1776/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

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 o noticiante que determinado sujeito teria cometido o delito de extorsão contra 
ele e seu pai, requerendo ao final a prisão cautelar desse sujeito, além de outras medidas 
cautelares cabíveis. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Caso em 
que não se verifica qualquer circunstância capaz de determinar a competência federal e a 
consequente atribuição do Ministério Público Federal para atuar no feito, uma vez que os fatos 
não configuram crime em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
Homologação de Arquivamento 
243. Processo: JF/CRI/SC-5006505-

25.2019.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1677/2020 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar eventual crime de estelionato, ante a notícia de 

que R.C.A.S. e J.S.P. trabalharam como caminhoneiros, sem as devidas anotações em suas 
carteiras de trabalho, em período concomitante ao recebimento de seguro-desemprego. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não se vislumbra 
conduta fraudulenta direcionada a obter vantagem ilícita em face da União, uma vez que a 
frequência das viagens não apontam ter havido uma relação de emprego entre os 
caminhoneiros e a empresa. Em complemento, as poucos viagens identificadas, além de 
não sugerirem a obtenção de uma renda que seja suficiente à manutenção do trabalhador e 
de sua família, não parecem se enquadrar nas hipóteses descritas nos arts. 7° e 8º da Lei 
7.998/90, que tratam das condições de suspensão e cancelamento do benefício, ou, pelo 
menos, causam dúvida relevante em relação ao dolo da conduta do agente. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
244. Processo: JF/ES-5001966-

71.2019.4.02.5005-*INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1687/2020 Origem: SJUR/PRM-ES - 
SETOR JURIDICO DA 
PRM/COLATINA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apura suspeita de omissão ou subdeclaração de renda 

quando da inscrição em cadastro para fins de obtenção e manutenção de benefício do 
Programa Bolsa Família por T.C.S.S.. CP, art. 171, §3º. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não houve entrevista para fins de atualização do 
benefício. Da análise dos vínculos empregatícios de T.C.S.S. e de seu marido, verifica-
se que os períodos laborais de ambos são espaçados e curtos, não possuindo o condão de 
desenquadrar o núcleo familiar do grupo de beneficiários do programa. Após diligências, 
não é possível vislumbrar fraude no recebimento do benefício. Falta de justa causa para 
o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, ressalvando a 
possibilidade de reabertura das investigações em caso de surgimento de novas provas, 
nos termos 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). 

 
245. Processo: JF/MS-5003840-

86.2019.4.03.6000-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1681/2020 Origem: GABPR6-SPN - 
SILVIO PETTENGILL 
NETO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 334-A do 

CP (contrabando). Consta que, no dia 19/03/2014, em determinado caminhão trator 
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acoplado a um semirreboque, foram encontrados 350.000 (trezentos e cinquenta mil) 
maços de cigarros de procedência estrangeria, sem documentação da regular importação, 
avaliados, inicialmente, em R$ 413.000,00, valor posteriormente corrigido para R$ 
1.242.500,00. Na ocasião, restou infrutífera a busca feita por Policiais Rodoviários 
Federais para encontrar o condutor da composição veicular, abandonada no pátio de um 
posto, às margens da rodovia BR 163 em Campo Grande-MS. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme informação da Polícia Civil de Minas Gerais, 
esse caminhão trator está registrado em nome de uma empresa que tinha encerrado as 
suas atividades há mais de quatro anos e a pessoa identificada como sócia dessa empresa 
não foi encontrada pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Já o semirreboque 
encontra-se registrado em nome de H.J.C.F., que, ao ser inquirido em sede policial, 
negou envolvimento com os fatos narrados e afirmou suspeitar que as assinaturas a ele 
imputadas fossem falsificadas. Caso em que, apesar da realização de perícia grafotécnica, 
não se verifica nos autos elementos de prova seguros que permitam identificar a autoria 
do delito, nem se vislumbram diligências capazes de elucidar quem seria o condutor da 
composição veicular, responsável pela carga transportada na data do evento criminoso. 
Incidência do Enunciado nº 71 desta 2ª CCR: 'É cabível o arquivamento de investigação 
criminal quando, após a colheita de provas, não restarem evidenciados elementos 
suficientes da autoria delitiva, situação demonstrada com a reunião das seguintes 
condições: inexistência de suspeitos, de testemunha, de elementos técnicos formadores 
de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc) e de outras 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.' Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
246. Processo: JF-PA-1003070-

79.2020.4.01.3900-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1814/2020 Origem: GABPR2-RAN - 
RICARDO AUGUSTO 
NEGRINI  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime descrito no art. 171, 

§3º, do CP, em virtude da suspeita de que A.C.S.N. recebia indevidamente benefício 
do Bolsa Família, pois possuía renda mensal maior do que o limite imposto pelo 
referido programa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Constatação, após diligências, de que a família de A.C.S.N. é composta por quatro 
pessoas, das quais duas são crianças e uma é sua mãe que não trabalha por ter a saúde 
debilitada. Assim, mesmo no período em que recebia um salário-mínimo por seu 
trabalho, a investigada não ultrapassou o limite de renda per capita para recebimento 
do benefício. Além disso, verificou-se que se trata de família em 'situação de extrema 
vulnerabilidade socieconômica' e que o imóvel em que reside a família não tem 
'condições de moradia', é insalubre e não contém 'o mínimo de bens necessários para 
uma vida digna'. Falta de justa causa para a persecução 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). 

 
247. Processo: JF-PA-1008746-

08.2020.4.01.3900-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1812/2020 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do delito de estelionato 

majorado, tendo em vista o recebimento de benefício assistencial devido ao idoso 
rurícola após a morte do titular, com óbito em 20/07/2014. Benefício que permaneceu 
ativo e foi creditado até 31/06/2016, gerando um prejuízo ao erário no valor de R$ 
18.782,80. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não 
foi possível instruir os autos com as declarações da procuradora do idoso rurícola, haja 
vista o seu falecimento no ano de 2018. Ausência de imagens de circuito de 
monitoramento da agência bancária em que foram realizados os últimos saques do 
benefício. Falta de linha investigatória potencialmente idônea para a identificação da 
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). 

 
248. Processo: JF-SOR-5007308-

19.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1831/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO 
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Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de notícia-crime apresentada por gerência geral 

de agência da Caixa Econômica Federal em Votorantim/SP, informando o uso 
clandestino de dados qualificativos de L.G.A., falecida em 31/12/2016, titular de 
precatório sem alvará no importe de R$ 63.776,47, indevidamente sacado em 
12/02/2016, sob concomitante abertura de conta poupança em nome da mesma titular. 
Tal transação foi formalmente contestada pelo filho da falecida, dando conta de que 
L.G.A. teve AVC nos anos de 2015 e 2016, sendo que não conseguia mais assinar seu 
nome, portanto não poderia ter efetuado o saque do dinheiro. Além disso, também 
informou que os alguns dos dados constantes no documento utilizado para efetuar o 
saque estão incorretos. Possível prática do crime previsto no art. 171, §3°, do CP. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Solicitado exame de confronto 
com dados fotográficos e papiloscópicos no RG fraudado, usado como instrumento do 
crime, retornou resposta informando a baixa qualidade da imagem para o demandado 
confronto. Diligências realizadas por Policiais Federais junto ao endereço do 
comprovante de residência que foi utilizado para efetuar o saque não lograram êxito na 
identificação de vestígios acerca do responsável pela transação contestada. Oficiada, a 
Caixa Econômica Federal esclareceu que não possui mais as imagens do circuito 
fechado de televisão. Incidência do Enunciado nº 71 desta 2ª CCR: 'É cabível o 
arquivamento de investigação criminal quando, após a colheita de provas, não restarem 
evidenciados elementos suficientes da autoria delitiva, situação demonstrada com a 
reunião das seguintes condições: inexistência de suspeitos, de testemunha, de 
elementos técnicos formadores de convicção (fragmentos papiloscópicos, imagens, 
vestígios biológicos, etc) e de outras 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). 

 
249. Processo: 1.00.000.004669/2020-77 - Eletrônico  Voto: 1689/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual declaração fraudulenta 

inserta em prestação de contas de uma candidata ao cargo de Deputada Estadual nas Eleições 
Gerais de 2018. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação, após 
diligências, de que a prestação do serviço para a campanha (do qual decorreu a declaração 
supostamente fraudulenta) foi, na realidade, a cessão de espaço em veículo adesivado com 
propaganda para a candidata. Caso em que a inconsistência contida na prestação de contas em 
questão foi devidamente esclarecida, não se verificando prejuízos à lisura das eleições, nem o 
cometimento de crime eleitoral. 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). 

 
250. Processo: 1.15.000.000218/2020-38 - Eletrônico  Voto: 1816/2020 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 do Tribunal do Trabalho da 7ª Região, 

noticiando a possível ocorrência de crime de desobediência nos autos de um processo 
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Noticiada que demonstrou de 
forma satisfatória a adoção das providências a seu alcance, para fazer cumprir as requisições 
judiciais, embora tenha olvidado de manter o juízo a par dos encaminhamentos dados de forma 
tempestiva, o que fez surgir a suspeita de descumprimento, suspeita esta infirmada após as 
informações colhidas. 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). 

 
251. Processo: 1.16.000.000641/2020-09 - Eletrônico  Voto: 1855/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível 

incitação ao crime e calúnia. Supostas postagens ofensivas em rede social contra o Presidente 
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da República, o Presidente da Câmara dos Deputados e os seus apoiadores. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que se tratam de meras críticas de 
natureza política. Excesso não verificado. Inexistência de materialidade delitiva. Homologação 
do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
252. Processo: 1.20.000.000121/2019-21 - Eletrônico  Voto: 1851/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apresentada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Possível prática do crime de estelionato em desfavor do INSS (CP, 
art. 171, § 3º). Suposto recebimento indevido de benefício previdenciário de amparo à pessoa 
portadora de deficiência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após 
diligências, não foi constatada qualquer irregularidade, apenas um equívoco envolvendo dados 
de duas pessoas com o mesmo nome. Inexistência de materialidade delitiva. Falta 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). 

 
253. Processo: 1.21.000.002777/2018-61 - Eletrônico  Voto: 1856/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Procedimento administrativo instaurado, em outubro de 2018, para acompanhar as ocorrências 

tipificadas como descaminho ou contrabando, autuadas pela Polícia Rodoviária Estadual de 
Mato Grosso do Sul, com intuito de formar uma base de dados. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, 'Passados 18 meses 
da instauração do procedimento de acompanhamento, é possível perceber que seus fins foram 
alcançados. As informações sobre as ocorrências de descaminho e/ou contrabando são enviadas 
todos os meses, sendo desnecessária a manutenção do presente procedimento'. Perda do objeto. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
254. Processo: 1.22.005.000296/2019-14 - Eletrônico  Voto: 1813/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Juízo da 3ª Vara Federal 

de Montes Claros/MG, para apurar possível crime contra a ordem tributária. Relato de 
incongruência na situação fiscal declarada pela empresa noticiada, uma vez que ela possui 
elevada disponibilidade de caixa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Diante da narrativa apresentada, constata-se a inviabilidade de desenvolvimento de qualquer 
linha investigativa, haja vista que se trata de representação genérica, sem elementos de prova 
ou de informações mínimas para o início de uma apuração criminal. Oficiada, a Receita Federal 
do Brasil em Montes Claros/MG informou a inexistência de fiscalização em desfavor da 
empresa. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído. 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). 

 
255. Processo: 1.24.000.000381/2020-91 - Eletrônico  Voto: 1850/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada, a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de 

Pocinhos/PB, para apurar possível crime eleitoral, tendo em vista supostas irregularidades em 
um requerimento de transferência de domicílio eleitoral. A Promotora de Justiça oficiante 
promoveu o arquivamento da presente NF 'no âmbito do MPVirtual, nos termos dos arts. 3º da 
Resolução CPJ nº 04/2013, e art. 4º da Resolução n. 174/17 do CNMP', e remeteu cópia integral 
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dos autos à Polícia Federal de Campina Grande/PB, solicitando a instauração de inquérito 
policial. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Perda do objeto. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
256. Processo: 1.25.000.000527/2020-61 - Eletrônico  Voto: 1690/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

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 o noticiante que estaria sofrendo ameaças através da internet, supostamente 
por parte de F.V.V.. Aduz que F.V.V. seria suspeito de assassinar um homossexual em Porto 
Alegre/RS e também de tráfico de drogas. Diz, também, que teria sofrido ataques virtuais que 
o incriminariam nos Estados Unidos, citando nomes de alguns políticos brasileiros que estariam 
envolvidos com F.V.V. com o objetivo de lhe calar na internet e de lhe colocar na cadeia a 
qualquer custo, além de lhe deportarem dos EUA. Ademais, conta que ataques realizados contra 
ele nos Estados Unidos 'moveu toda uma operação do serviço secreto, NSA, CIA, FBI e outras 
agências policiais e do departamento de justiça norte americano.' Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Trata-se, na hipótese, de narrativa vaga de fatos desconexos, que não 
conta com a verossimilhança necessária para justificar a instauração de Inquérito Policial ou a 
propositura de Ação Penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
257. Processo: 1.25.000.001020/2020-25 - Eletrônico  Voto: 1810/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

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, por meio da qual se solicita providências em face das declarações do Presidente 
República sobre supostas fraudes nas eleições de 2018. De acordo com o manifestante, se o 
presidente tem provas de tais fraudes e não as apresenta incorreria em crime de 
responsabilidade. Instauração da presente Notícia de Fato inicialmente indeferida pela 
Procuradora oficiante. Recurso interposto contra esse indeferimento e remessa dos autos à 2ª 
CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Competência do Senado Federal 
para o julgamento de supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da 
República (art. 86 da Constituição Federal). Ausência de atribuição da Procuradoria da 
República no Paraná para tal 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). 

 
258. Processo: 1.25.006.001142/2019-28 - Eletrônico  Voto: 1680/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MARINGA-PR  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, informando suposta prática de crime contra a ordem tributária, tipificado na Lei nº 
8.137/90, por diversas empresas. O noticiante entregou ao MPF um pen drive contendo 
gravação de pastas e documentos diversos (notas fiscais, documentos bancários, relação de 
cheques, comprovantes de pagamentos, relação de veículos, conhecimentos de transporte de 
cargas, etc.). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que somente 
com a devida instauração de auditoria fiscal pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em 
Maringá/PR, com a consequente apuração e eventual constituição em definitivo de crédito 
tributário na esfera administrativa, caberia à Autoridade Fiscal, por imposição legal, formalizar 
e encaminhar a representação fiscal para fins penais ao MPF, para análise dos fatos e adoção 
das medidas aplicáveis à espécie. Entretanto, observa-se que o presente expediente possui 
informações acobertadas pelos sigilos fiscal e bancário, o que exigiria a intervenção judicial 
para a quebra dos aludidos sigilos e, assim, viabilizar a realização da ação fiscal, em 
consonância com os incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal. Por outro lado, ainda 
que houvesse o afastamento judicial do sigilo bancário e fiscal dos documentos e informações 
contidas nos autos, nota-se que não consta identificada a origem e nem a procedência deles, 
nem a forma e nem os meios como foram obtidos. Observe-se, ainda, que o expediente é 
composto por documentos e informações relacionadas ao âmbito interno das pessoas jurídicas 
mencionadas, cujo direito e garantia fundamentais estão insculpidos no art. 5º da Constituição 
Federal e, apesar dessas proteções constitucionais não serem de caráter absoluto, no caso 
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vertente não se permite sejam utilizados, mesmo que seja em benefício do interesse público, 
diante da incerteza sobre a sua origem e procedência, inclusive, a forma e os meios como foram 
obtidos. Enfim, não subsistem elementos hábeis e detentores de segurança jurídica a ensejar a 
persecutio criminis. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
259. Processo: 1.26.000.000373/2020-71 - Eletrônico  Voto: 1854/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime descrito no art. 201 do CP, tendo 

em vista a paralisação do transporte público de passageiros na região metropolitana de 
Recife/PE, em 05/12/2019. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão 
ao membro do MPF oficiante ao alegar que 'No caso em epígrafe, é de se frisar que as provas 
carreadas aos autos sequer demonstram a ocorrência fática de uma greve, mas tão somente uma 
interrupção parcial das atividades, cujo objetivo não consistia em simplesmente embaraçar a 
prestação dos serviços de transporte público, mas sim chamar a atenção da sociedade às 
reivindicações da classe. Assim, tem-se que, inobstantes as diligências realizadas, não restou 
comprovada a materialidade delitiva do crime de paralisação do trabalho de interesse coletivo, 
sendo atípica a conduta sob análise'. Ademais, foi encaminhada cópia integral dos autos à 
Coordenação de Tutela Coletiva da PR/PE, para eventuais providências que considerar cabíveis 
na esfera cível, ante o relato da má prestação do serviço de transporte público de maneira 
continuada. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
260. Processo: 1.29.000.000530/2020-36 - Eletrônico  Voto: 1809/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ocorrência registrada no Livro de Plantão da 

Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, informando que a porta de 
determinada agência da Caixa Econômica Federal estava arrombada. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que, apesar da informação de que a porta da agência 
bancária teria sido arrombada, o próprio setor de monitoramento da Caixa Econômica Federal 
comunicou que a agência estaria 'normal', sem indícios da prática de crime e sem o registro de 
qualquer arrombamento no local, sendo que o problema na porta foi resolvido após conserto 
feito pelo setor de manutenção. 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). 

 
261. Processo: 1.29.000.000964/2020-36 - Eletrônico  Voto: 1815/2020 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. Requer o noticiante a apuração do crime previsto no art. 343 do CP. Segundo ele, a 
ora noticiada tem oferecido dinheiro a empregados de determinada empresa para 
testemunharem a seu favor nos autos de reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que não há comprovação de que os empregados mencionados 
na manifestação são efetivamente testemunhas na reclamatória trabalhista. 'O crime previsto no 
art. 343 e seu parágrafo único do diploma penal somente se configura quando a pessoa 
subornada ou que se pretende subornar assuma, atualmente, a qualidade de testemunha 
(figurando no rol apresentado pelas partes ou mandada ouvir pela autoridade) ou de perito, 
tradutor ou intérprete já nomeado ou designado por quem de direito' (TJSP ' HC ' Rel. Weiss 
de Andrade ' RJTJSP 78/354). Fatos descritos pelo noticiante que são, por ora, atípicos. Notícia-
crime constante do presente feito que também foi juntada na ação trabalhista. Assim, acaso 
constatadas informações adicionais sobre o possível delito noticiado, o juízo trabalhista poderá 
remetê-las ao MPF para apuração. Falta de justa causa, por ora, 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). 
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262. Processo: 1.29.005.000174/2019-77 - Eletrônico  Voto: 1811/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Em cumprimento das disposições da Circular SUP/AOI n° 11/2017, do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ' BNDES, determinado banco privado 
informou ter havido inadimplemento não financeiro em operações de crédito da linha PSI ' 
Programa de Sustentação ao Investimento do BNDES, no âmbito do contrato n° ('), tendo como 
beneficiária final a empresa ora noticiada. Possível crime do art. 20 da Lei nº 7.492/86. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não se pode afirmar ter ocorrido 
a efetiva aplicação irregular de recursos e o consequente prejuízo financeiro à União ou ao 
Sistema Financeiro Nacional, haja vista o parco conjunto probatório alcançado pelo noticiante, 
em que ausentes a cópia do contrato firmado pelas partes, a menção quanto ao montante do 
financiamento e, ainda, à eventual ocorrência de liquidação antecipada. Além disso, o próprio 
Superior Tribunal de Justiça (STJ ' HC:84715 CE 2007/0134268-8) entende que o simples 
descumprimento de uma obrigação contratual (como aparentemente se vê in casu), sem que 
ocorra a indicação de elementos concretos do ilícito penal, não pode ensejar uma persecução 
criminal em juízo. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
263. Processo: 1.30.015.000382/2019-36 - Eletrônico  Voto: 1688/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE MACAE-
RJ  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Receita Federal que encaminha 'para fins 

de juntada ao processo de Representação Fiscal para Fins Penais nº (') os seguintes documentos 
em anexo: Informação Fiscal Dossiê ('); Extrato Encerramento do processo (')'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de utilidade na juntada desses 
documentos na representação fiscal em questão, uma vez que os fatos criminais nela apurados 
já foram objeto de ação penal transitada em julgado. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
264. Processo: 1.32.000.000195/2020-81 - Eletrônico  Voto: 1849/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto garimpo ilegal em terra indígena. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Notícia-crime genérica, sem apontamento de coordenadas ou localizações 
precisas. Inexistência de elementos mínimos de informação capazes de justificar o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste colegiado e remessa dos autos à 7ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF, conforme solicitado pelo membro do MPF oficiante, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
265. Processo: 1.32.000.000251/2020-87 - Eletrônico  Voto: 1852/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 121 e 251 do CP, tendo 

em vista um acidente ocorrido em uma distribuidora de oxigênio no dia 15 de outubro de 2019, 
o qual resultou na morte de quatro pessoas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias e empresas 
públicas. Ausência, até o momento, de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. O caso já foi encaminhado à 
Polícia Civil para a devida apuração. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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266. Processo: 1.34.001.000845/2020-11 - Eletrônico  Voto: 1847/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de descaminho ou contrabando. Apreensão 

de veículo de procedência e placas do Paraguai. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Segundo informações constantes dos autos, o investigado achava que sua autorização 
para conduzir o veículo no Paraguai era suficiente para poder adentrar e utilizar o veículo em 
território nacional. Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que 'Embora a conduta 
de M(...) seja formalmente adequada ao tipo penal, porquanto vedada pela legislação aduaneira 
a importação de veículo usado, bem como sua permanência em território nacional por mais de 
90 dias (período em que a pessoa seria considerada turista) sem a documentação necessária, 
parece crível que M(') não tivesse conhecimento da vedação, até porque, ao que tudo indica, 
não tinha intenção comercial. (') A importação de um único veículo usado ' já confiscado, aliás 
-, e ainda por cima sem aparente motivação mercantil, mostra-se evidentemente inócua em 
termos de prejuízo à indústria nacional'. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
267. Processo: SR/DPF/PA-00504/2014-INQ Voto: 1753/2020 Origem: GABPR2-RAN - 

RICARDO AUGUSTO 
NEGRINI  

Relator(a): Dr(a) ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA OFERTA IRREGULAR DE CURSO DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES 
(ENUNCIADO N° 33). FATO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE 
ENSINO SUPERIOR SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER 
PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta oferta irregular 
de cursos de graduação por determinada instituição de ensino sem a autorização do 
Ministério da Educação (MEC). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento em relação ao art. 67 da Lei 8.078/90 com base na prescrição. Quanto ao 
crime de estelionato, promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
por não vislumbrar lesão a bens, serviços ou interesse da União. 3. Homologação do 
arquivamento no que se refere ao art. 67 da Lei 8.078/90. 4. Contudo, em relação aos crimes 
de estelionato e emissão irregular de diplomas, em que pese se tratar de instituição 
particular de ensino superior, verifica-se, no caso, ofensa direta a serviços ou interesse da 
União. Isso porque, a teor do art. 16, inciso 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, os supostos crimes transcendem 
as atividades negociais e de gestão do estabelecimento de ensino superior, violando o 
sistema de ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal. 7. 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. 8. Precedentes do STF (HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, Rel. 
Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011) e da 2ª CCR (SR/DPF/MG-00294/2016-INQ, 746ª 
Sessão de Revisão, de 08/07/2019, unânime). 9. Não homologação do declínio de 
atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se 
ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do 
Enunciado n° 03 do CIMPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento e pela não homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relator: Dr. Claudio Dutra Fontella 
Nos processos de relatoria do Dr. Claudio Dutra Fontella participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 1º Ofício; e a Dr.ª 
Mônica Nicida Garcia, titular do 2º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
268. Processo: JFRS/SLI-5003440-

30.2016.4.04.7106-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1798/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
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SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar falsificação e uso de documentos particulares 

falsos (laudos microbiológicos expedidos por laboratório privado) apresentados por 
empresa frigorífica em detrimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. A Procuradora oficiante promoveu o declínio sob o fundamento de que 'a 
competência tem de ser fixada não pela qualidade da autoridade perante a qual o 
documento falsificado é apresentado, mas sim conforme a natureza da empresa/entidade 
emissora do documento adulterado (interpretação a contrário sensu do enunciado 546 da 
súmula do Superior Tribunal de Justiça)'. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). As razões 
de declínio não procedem. Os documentos particulares falsos foram apresentados a 
Serviço de Inspeção Federal a fim de viabilizar a certificação sanitária de produtos da 
empresa (frigorífico). Incidência da Súmula nº 546 do STJ: 'A competência para processar 
e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao 
qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão 
expedidor'. Consequente atribuição do MPF para atuar no presente inquérito policial e 
formar opinio delicti sobre a materialidade e autoria do delito. Não homologação do 
declínio de atribuições e devolução dos autos à Procuradoria da República em Santana do 
Livramento/RS para prosseguimento nas investigações, facultando-se à Procuradora da 
República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, 
requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do 
Conselho Institucional do MPF.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
269. Processo: JF/FS/BA-0001283-

11.2019.4.01.3304-INQ 
Voto: 1564/2020 Origem: SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA FEDERAL DE 
FEIRA DE SANTANA/BA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Entre fevereiro de 

2010 e março de 2015, determinada pessoa, após omitir informações substanciais ao 
Programa Bolsa Família, obteve vantagem indevida de R$ 4.382,00. O Procurador 
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância 
(atipicidade da conduta), em atenção ao que dispõe o art. 20 da Lei nº 10.522/02 e Portarias 
nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda (não ajuizamento de execuções fiscais de 
valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00). Discordância do Juízo Federal da 
1ª Vara de Feira de Santana/BA. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 
62, IV, da LC nº 75/93. Realização de diligências. A investigada afirmou que, à época, 
não estava trabalhando e que não possuía outra fonte de renda, pois estava apenas cuidando 
do pai que estava doente. Disse, ainda, residir com o pai, o qual é aposentado e percebe 
dois salários mínimos, além do sobrinho, que, também, estava desempregado. Nesse 
sentido, a despeito da informação de que a investigada teve um trabalho, no período do 
benefício, durante mais de três meses (9/6/10 a 23/9/10), ter possuído veículo automotor 
e/ou residir com genitor que auferia renda, não se mostra suficiente para caracterizar o 
crime. A única renda era do pai da investigada e não dela e, provavelmente, era utilizada 
em benefício de três pessoas, pois ela não estava trabalhando e cuidando do genitor, que 
estava doente, e o sobrinho estava desempregado. Na remota hipótese de considerar 
existente o crime, não é possível afirmar, categoricamente, que houve intenção inequívoca 
da investigada em obter vantagem indevida em prejuízo alheio. Inexistência de 
materialidade delitiva e/ou dolo na conduta. Ausência de justa causa para a persecução 
penal. Insistência no 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). 

 
270. Processo: JF/MG-0031176-

14.2019.4.01.3800-INQ 
Voto: 1563/2020 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de desobediência e/ou perigo para a vida ou saúde de 

outrem (CP, art. 330 e 132). Responsáveis por determinada empresa teriam desobedecido 
ordem emanada por auditor fiscal do Ministério do Trabalho. A construção colocava em 
risco a integridade física dos trabalhadores. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito por ausência de materialidade delitiva e/ou dolo na conduta em 
relação ao crime previsto no art. 330 do CP e declinou das atribuições ao Ministério 
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Público Estadual no que atine ao delito previsto no art. 132 do CP, por não haver prejuízo 
aos entes federativos ou demais entidades de caráter público. Discordância do Juízo 
Federal da 35ª Vara de Belo Horizonte/MG. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do 
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria 
admitido o arquivamento e declínio se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da 
materialidade delitiva e após esgotadas as diligências investigatórias ou se existente 
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou 
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos, uma vez que não houve 
requisição de diligência. Sequer foram oficiados os representantes legais da empresa e os 
trabalhadores para esclarecimento(s) do(s) fato(s) ou realizadas outras diligências 
pertinentes. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido 
é que o Ministério Público Federal poderá concluir, estreme de dúvidas, se existem 
elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, 
o arquivamento do processo e/ou o declínio das atribuições. Nesse sentido, adequado, no 
caso, a oitiva dos envolvidos, a juntada de fotos do local e/ou a realização de exame 
pericial direto ou indireto. Não homologação do arquivamento e do declínio de 
atribuições. Aplicação do Enunciado n. 69 da 2ª CCR: "Quando, em análise de promoção 
de arquivamento, a 2ª CCR determinar a realização de diligências preliminares e 
imprescindíveis à sua decisão, os autos serão devolvidos ao membro que promoveu o 
arquivamento para cumprimento das diligências".  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos ao Procurador da República oficiante para realização de diligências, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 

 
271. Processo: JF/PR/CMOU-5000321-

37.2020.4.04.7004-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1868/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPO 
MOURÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório. Suposto crime de descaminho (CP, art. 334). Em 3/7/19, 

durante fiscalização realizada em determinado município paranaense, foram apreendidas 
mercadorias que adentraram ao território nacional sem o devido desembaraço aduaneiro e 
sem comprovação de origem. Os tributos devidos pela entrada irregular das mercadorias 
equivalem a R$ 4.134,04, "inferindo-se que o valor dos impostos iludidos não ultrapassa R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), considerados o Imposto de Importação (II) e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI)". O Procurador oficiante promoveu o arquivamento pela 
incidência do princípio da insignificância à hipótese, mesmo existindo reiteração delitiva 
Discordância do Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. No caso, assiste razão ao Juízo 
Federal. Não obstante o valor do tributo iludido fique aquém daquele tido como atual 
parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a 
reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. Investigado que apresenta 
outros registros de autos de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco anos 
anteriores à presente autuação (Processos nº 10109.720930/2016-02; nº 
12457.721084/2017-96; nº 10109.722819/2018-12; nº 17833.726441/2019-53; dentre 
outros). Hipótese de habitual prática 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 nas investigações e exame e, se for o caso, de eventual cabimento 
do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, incluído pela Lei nº 
13.964/2019.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
272. Processo: JF/PR/GUAI-5000202-

37.2020.4.04.7017-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 1804/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de 

mercadoria estrangeira desacompanhada da documentação comprobatória da regular 
internalização. Valor total das mercadorias apreendidas R$ 19.903,68, tendo os tributos 
iludidos alcançado o valor R$ 6.648,85. Promoção de arquivamento com base na aplicação 
do princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal. Revisão (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como atual 
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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 05 (cinco) outros registros de autos de infração com apreensão de mercadorias, 
nos últimos cinco anos. Hipótese de habitual prática 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 nas investigações e exame, se for o 
caso, de eventual cabimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A 
do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
273. Processo: JF-RJ-5010271-

13.2020.4.02.5101-
PIMPCR - Eletrônico  

Voto: 1838/2020 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Em 16/7/18, foi realizado 

saque de determinada quantia, referente à primeira parcela do seguro-desemprego, por 
pessoa que se fez passar por outra, em determinada agência da Caixa Econômica 
Federal (CEF), localizada em Bangu/RJ. A Procuradora oficiante promoveu o 
arquivamento do feito por ausência de autoria delitiva. Discordância do Juízo Federal 
da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Remessa dos autos nos termos do art. 
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. A despeito da materialidade delitiva, não há 
indício de quem seja o autor do delito. Sem indicação do suspeito/autor do fato e/ou 
testemunhas no boletim de ocorrência. Ademais, informação de que a CEF, em 
resposta ao ofício enviado pela Polícia Federal, apontou "não possuir imagens, as quais 
poderiam ajudar na identificação do suposto criminoso". Aplicação do Enunciado nº 
71 da 2ª CCR: "É cabível o arquivamento de investigação criminal quando, após a 
colheita de provas, não restarem evidenciados elementos suficientes de autoria delitiva, 
situação demonstrada com a reunião das seguintes condições: inexistência de 
suspeitos, de testemunhas, de elementos técnicos formadores de convicção 
(fragmentos papiloscópicos, imagens, vestígios biológicos, etc) e de outras diligências 
capazes de modificar o panorama probatório atual". Inexistência de autoria delitiva. 
Ausência de justa causa para a persecução penal. Insistência no 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). 

 
274. Processo: JF/PR/CUR-5007186-

88.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1739/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal decorrente da ação penal em que o réu foi 

denunciado pela prática do crime de uso de documento público falso (CP, art. 304 c/c art. 
297). A Procuradora oficiante, inicialmente, propôs o Acordo de Não Persecução Penal 
(ANPP), mediante as condições especificadas. Posteriormente, a Procuradora oficiante, 
revendo seu posicionamento e "considerando que não houve intimação do réu, nem 
qualquer manifestação deste quanto à proposta", apontou que o momento processual limite 
para a realização do ANPP é a fase pré-processual, ou seja, até o recebimento da denúncia, 
e concluiu não ser possível o acordo no presente caso, pois a denúncia foi recebida em 
5/12/2018. Recurso da defesa, por meio da Defensoria Publica da União (DPU), com pleito 
de remessa dos autos à 2ª CCR para reavaliação e aplicação do ANPP, nos termos do art. 
28-A, § 14, do CPP. 1) O tema em debate foi recentemente disciplinado pelas 2ª, 4ª e 5ª 
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, no âmbito da Orientação Conjunta nº 
03/2018, revisada e ampliada, em 12/03/2020, a partir da edição da Lei nº 13.964/2019. 2) 
No item 8 da referida Orientação, ficou expressamente estabelecida a possibilidade do 
"oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser 
dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos 
próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento 
da ação penal". 3) O recebimento da denúncia, portanto, não configura impedimento à 
propositura posterior do ANPP, desde que preenchidos os demais requisitos legais. 4) 
Considerando o entendimento firmado pelo Órgão Revisional, o qual admite o 
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oferecimento do benefício despenalizador, ainda que no curso da ação penal, necessário o 
retorno dos autos ao Órgão de Acusação para (re)análise dos demais requisitos previstos 
no art. 28-A do CPP. 5) Em caso de discordância, faculta-se à Procuradora oficiante que, 
com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
275. Processo: JF/PR/CUR-5009247-

19.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 1726/2020 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal decorrente da ação penal em que o réu foi 

denunciado pela prática do crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, d). A Procuradora 
oficiante, inicialmente, apontou que o réu "não se enquadrava nas vedações previstas no 
art. 28-A, § 2º, do CPP" e propôs o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mediante as 
condições especificadas, a serem cumpridas no prazo de um ano. A Defensoria Pública da 
União (DPU) informou que não conseguiu contato com o assistido. Posteriormente, a 
Procuradora oficiante, revendo seu posicionamento, apontou que o momento processual 
limite para a realização do ANPP é a fase pré-processual, ou seja, até o recebimento da 
denúncia, e concluiu não ser possível o acordo no presente caso, pois a denúncia foi 
recebida em 20/3/2018. Recurso da defesa, por meio da DPU, com pleito de remessa dos 
autos à 2ª CCR para reavaliação e aplicação do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. 1) 
O tema em debate foi recentemente disciplinado pelas 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação 
e Revisão do MPF, no âmbito da Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada, em 
12/03/2020, a partir da edição da Lei nº 13.964/2019. 2) No item 8 da referida Orientação, 
ficou expressamente estabelecida a possibilidade do "oferecimento de acordos de não 
persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a 
instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa 
hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal". 3) O recebimento 
da denúncia, portanto, não configura impedimento à propositura posterior do ANPP, desde 
que preenchidos os demais requisitos legais. 4) Considerando o entendimento firmado pelo 
Órgão Revisional, o qual admite o oferecimento do benefício despenalizador, ainda que no 
curso da ação penal, necessário o retorno dos autos ao Órgão de Acusação para (re)análise 
dos demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP. 5) Em caso de discordância, faculta-
se à Procuradora oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira 
a designação de outro membro para dar continuidade ao feito.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal. nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
276. Processo: 1.00.000.000908/2020-10 - Eletrônico  Voto: 1581/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE 

PROCURADOR DA REPÚBLICA E PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA 
QUANTO AO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO 
DEFENSIVO ARRAZOADO NA FORMA DO ART. 600, §4º, DO CPP. CONFLITO 
CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA REGIONAL 
DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, ORA SUSCITADA 1. Conflito Negativo de Atribuições 
suscitado por Procurador da República oficiante na PRM ' Jales/SP em face de Procuradora 
Regional da República com atuação na 3ª Região. 2. Em recurso de apelação interposto contra 
decisão proferida nos autos incidentais de restituição de coisas apreendidas, a apelante 
manifestou o propósito de apresentar as razões do recurso em segunda instância, nos termos do 
art. 600, §4º, do CPP. 3. Remetidos os autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, deu-
se vista à Procuradora Regional da República ora suscitada, que requereu a intimação da defesa 
da apelante, a fim de que oferecesse as razões ao recurso interposto, com posterior remessa dos 
autos ao Juízo Federal a quo (1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jales/SP), para que o 
Procurador da República oficiante na primeira instância ofertasse as contrarrazões ao recurso. 
4. Apresentadas as razões recursais pela apelante, os autos foram remetidos ao Juízo Federal 
da 1ª Vara em Jales e, posteriormente, encaminhados à PRM ' Jales/SP para a apresentação das 
contrarrazões ao aludido recurso. 5. Todavia, aduz o Procurador da República suscitante que a 
atribuição para oficiar no presente caso cabe ao membro do MPF com atuação perante o 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP c/c os arts. 68 e 
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70, ambos da LC nº 75/93. 6. Ademais, requer o suscitante, preliminarmente, que 'os 
Excelentíssimos Procuradores Regionais da República que eventualmente vierem a participar 
do julgamento deste conflito se declaram suspeitos ('). Não sendo acatado este pedido, sejam 
os autos encaminhados ao Egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal para 
apreciação da arguição de suspeição que desde já é apresentada, com a suspensão do julgamento 
deste feito (')'. 7. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 8. Indeferimento do pleito 
preliminar de suspeição dos Procuradores Regionais da República integrantes desta Câmara 
Revisora, assim como do pedido de encaminhamento do caso ao Conselho institucional do 
Ministério Público Federal. Hipótese na qual não se verifica a existência de vínculo subjetivo 
com aptidão para afetar a imparcialidade necessária para o julgamento do conflito suscitado. 9. 
No mérito, com razão o Procurador da República suscitante. 10. A atribuição para oficiar cabe 
ao membro do MPF com atuação perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos termos 
do art. 600, § 4º,do CPP c/c os arts. 68 e 70, ambos da LC nº 75/93. 11. Com a prolação da 
sentença condenatória e a apresentação das razões recursais no Tribunal ad quem, resta 
exaurida a jurisdição do Juízo de primeiro grau e, consequentemente, a atribuição do membro 
do Parquet para oficiar no feito, haja vista que não possui, em tese, capacidade postulatória 
perante o TRF. Assim, somente um Procurador Regional da República poderá contra-arrazoar 
os recursos apresentados. 12. Ao que se tem nos autos, a defesa se reservou ao direito de 
arrazoar o recurso de apelação perante o TRF da 3ª Região, cabendo, portanto, a um Procurador 
Regional da República apresentar as devidas contrarrazões. Ressalte-se que o retorno dos autos 
à primeira instância para que o Procurador da República ofereça peça processual referente a 
processo que tramita no TRF, além de ferir o princípio da celeridade processual, não tem 
fundamento legal. 13. Aplicação do Enunciado n. 08 da 2ª CCR: 'Se o apelante optar por 
oferecer as razões na superior instância (CPP, art. 600, §4º), as contrarrazões a cargo do 
Ministério Público Federal serão oferecidas por membro da Instituição com atribuições próprias 
ao 2º grau (Procurador Regional da República)'. 14. Conhecimento do presente conflito 
negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da PRR 
da 3ª Região para a oferta das contrarrazões ao recurso.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
277. Processo: 1.00.000.002814/2020-85 - Eletrônico  Voto: 1724/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE RACISMO (LEI 7.716/89, art. 20). 

COMENTÁRIO DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO PROFERIDO EM SITE DE JORNAL 
EM DESFAVOR DE NEGROS. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES INSTALADO 
ENTRE PROCURADOR DA REPÚBLICA E PROMOTOR DE JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A 2ª CCR/MPF. COMPETÊNCIA FEDERAL. 
ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO PARA PROSSEGUIR NO FEITO. 1. Inquérito Policial. 
Suposta prática do crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20), consistente em comentário 
discriminatório proferido em site de jornal, em desfavor de negros. Comentário postado por 
usuário em matéria jornalística que narrava caso de um jovem que fotografava pássaros e foi 
confundido com um ladrão pelos vizinhos: 'Vizinhança atenta e certa. Não dá para confiar em 
macaco.' 2. Hipótese examinada que versa sobre legítimo conflito de atribuições entre Membros 
do MPF e MPE, pelo que se conhece da presente remessa. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 3. No mérito, razão assiste à Promotora de Justiça suscitante. 4. 
Na hipótese em apreço, deve-se considerar que o art. 109, inciso V da CF/88, fixa a competência 
dos Juízes Federais para processar e julgar 'os crimes previstos em tratado ou convenção 
internacional, quando, iniciada e execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido 
no estrangeiro, ou reciprocamente'. 5. Assim, resta configurada a competência da Justiça 
Federal para processar e julgar a matéria, eis que se trata do cometimento de delito por meio 
eletrônico, cujo acesso se dá além das fronteiras do território nacional (vídeo publicado na 
plataforma do site do jornal Correio Braziliense), e que se refere à infração penal prevista na 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da 
qual o Brasil é signatário. 6. Importante ressaltar, por oportuno, que não há se falar em 
atipicidade da conduta, visto que atribuir qualificações negativas genéricas a um grupo de 
pessoas atinge diretamente a dignidade ou respeitabilidade desse grupo perante a coletividade, 
pois referidas palavras são ofensivas e revelam o evidente intuito de discriminar, humilhar, 
desprezar, violando, por conseguinte, um dos fundamentos basilares do Estado Democrático de 
Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. 7. Manifestação em comunidade virtual 
com o nítido propósito de discriminar, nada mais defluindo dos comentários ofensivos do que 
o desprezo e preconceito em relação aos negros. 8. Não sendo o caso de homologar o declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual, desnecessário é o encaminhamento dos autos à 
PGR para deliberação. 9. Remetam-se os autos ao Procurador da República suscitado para 
prosseguir na persecução penal. 
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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). 
 
278. Processo: 1.00.000.002832/2020-67 - Eletrônico  Voto: 1723/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE 

ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA 
PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA. 1. Inquérito Policial instaurado para 
apurar suposta obtenção de vantagem ilícita por parte dos administradores de posto de gasolina 
que teriam apresentado cheques falsos para compensação em contrato de factoring, por eles 
denominado 'empréstimo pessoa jurídica na modalidade desconto de cheques pré-datados'. 
Referido contrato foi firmado perante a Caixa Econômica Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES e os cheques supostamente falsos a ela apresentados. 2. A Procuradora da 
República oficiante na PRM ' Cachoeiro de Itapemirim/ES promoveu o declínio de atribuições 
ao Ofício especializado para análise dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por 
entender que 'não há distinção entre empréstimo e financiamento e que, portanto, qualquer 
operação fraudulenta de crédito em instituição financeira configura o delito previsto no art. 19 
da Lei 7.492/86'. 3. O Procurador da República oficiante na PR/ES, por sua vez, promoveu o 
presente conflito de atribuições, considerando que os fatos configuram o crime de estelionato 
majorado. 4. Remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 5. 
A jurisprudência do STJ é no sentido de que 'para a configuração do delito descrito no art. 19 
da Lei n. 7.492/86, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição 
financeira com destinação específica dos valores obtidos' (CC 167.315/PR, Terceira Seção, DJe 
06/09/2019). Ainda segundo o STJ, 'Tendo em vista que o empréstimo fraudulento para capital 
de giro, empréstimos pessoais e adiantamento a depositantes não caracterizam financiamento 
com destinação específica (Circular n° 1.273/87 do Banco Central, item 1.6.1), mas sim 
operações de crédito sem destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos 
recursos, o caso em análise trata, em tese, de crime de estelionato, tipificado no art. 171 do 
Código Penal ' CP' (CC 165.727/SP, Terceira Seção, DJe 30/10/2019). 6. No caso ora em 
análise, assiste razão ao Procurador suscitante. Como a operação de crédito não tinha destinação 
específica, a conduta configura, em tese, o crime do art. 171, § 3º, do CP. 7. Precedente: 
Processo nº 0000408-03.2015.4.02.5002, julgado à unanimidade, sessão 755, de 25/11/2019. 
Relator Rogério José Bento Soares do Nascimento. 8. Atribuição da Procuradora da República 
suscitada.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
279. Processo: 1.00.000.004813/2020-75 - Eletrônico  Voto: 1649/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PRATICADO 

POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES 
ENTRE MEMBROS DO MPE/RO E MPF. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE 
FORO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MPE/RO. REMESSA 
AO PGR. 1. Notícia de Fato. Suposto crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). Em 
12/10/19, determinado Procurador da República da PR/RO, na Cidade de Porto Velho, 
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool. 2. O Procurador-Chefe Regional da República da 1ª Região, ora suscitado, destacou 
que, "conforme orientação firmada pelo STF na questão de ordem na AP nº 937, o foro por 
prerrogativa de função aplica-se tão somente aos crimes cometidos durante o exercício do cargo 
e que sejam relacionados às funções desempenhadas". Asseverou inexistir ofensa a bens, 
serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, conforme art. 109, 
IV, da CF, "nem qualquer outro elemento que autorize o julgamento do caso pela Justiça 
Federal". Desse modo, por tratar-se de crime comum, ainda que praticado por Procurador da 
República, concluiu não haver justificativa para aplicação da prerrogativa de foro e declinou 
da atribuição em favor do MPE/RO. 3. A Promotora de Justiça do MPE/RO, ora suscitante, 
pontuou, também, sobre a decisão do Pleno do STF na questão de ordem na AP nº 937/RJ, 
contudo, asseverou que no julgamento da questão de ordem na AP nº 878/DF, a Corte Especial 
do STJ reconheceu, por maioria, competência para julgar Desembargador do Estado do Paraná 
pela prática de crime comum. Assim, sendo as carreiras da magistratura e do ministério público 
simétricas, indicou que o mesmo raciocínio poderia/deveria ser aplicado ao caso, garantindo-
se ao membro do MPF/MPU a prerrogativa de ser processado e julgado perante instância 
imediatamente superior. Registrou que o art. 108, I, a, da CF e o art. 18, II, c, da LC nº 75/93 
estabeleciam a competência dos Tribunais Regionais Federais para o julgamento dos membros 
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do MPU e que, desse modo, o MPE/RO não teria atribuição para promover a presente 
persecução penal. Por essa(s) razão(ões), suscitou o presente conflito negativo de atribuições, 
a fim de que seja definida a atribuição do MPF para atuar no caso. 4. Conflito negativo de 
atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Na hipótese, o crime praticado não guarda relação com 
o cargo de Procurador da República ocupado e não está relacionado com as funções 
desempenhadas. Inexistência de prerrogativa de foro. 6. Carência de elementos de informação 
capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação, por este 
órgão colegiado, do declínio de atribuições ao MPE/RO. 7. Configurado o conflito de 
atribuições entre o MPF e o MPE/RO, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, 
conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR 
e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). Encaminhamento dos 
autos ao Exmo. Procurador-Geral da República.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir 
o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
280. Processo: 1.00.000.005162/2020-31 - Eletrônico  Voto: 1562/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTOS-SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. 

INVESTIMENTO EM BITCOINS. FRAUDE E BLOQUEIO DE VALORES PELA 
EMPRESA. PREJUÍZO DE CINCO MILHÕES AO INVESTIDOR. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato. Suposto crime previsto na Lei nº 
7.492/86. Comunicação, realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, de que determinado 
sujeito investiu em bitcoins, por intermédio de uma empresa privada. Referida intermediadora, 
posteriormente, bloqueou o valor sob o argumento de que teria sofrido fraude, resultando ao 
noticiante prejuízo de cinco milhões de reais. 2. O Procurador da República oficiante na PRM 
- Santos/SP promoveu o declínio das atribuições ao Ministério Público Estadual do Paraná, 
local onde está a sede da empresa, por ausência de interesse federal no feito. 3. O Promotor de 
Justiça oficiante no MPE/PR argumentou que os elementos de prova colhidos não permitem 
afirmar sobre a existência ou não de infrações relacionadas às práticas de sonegação fiscal ou 
de lavagem de capitais. Acrescentou ser impossível descartar que o crime não seja afeto à 
Justiça Federal, pois o fato denota atuação transnacional, uma vez que praticado por meio da 
internet e com escopo de alcançar número incontável de clientes, residentes no país e fora dos 
limites territoriais. Ressaltou que tramita contra a empresa diversas investigações. Ao final e 
diante do indicado, suscitou o conflito negativo de atribuições. 4. Conflito negativo de 
atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Pelo apurado, não é possível afirmar, categoricamente, 
que o crime praticado foi o de estelionato. O art. 1º da Lei nº 7.492/86, norma penal explicativa, 
conceitua instituição financeira para fins penais como "a pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional 
ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou 
administração de valores mobiliários". 6. Desse modo, ao operar sem a devida autorização, a 
investigada estaria incursa, em tese, no tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Além 
disso, partindo da premissa que a pessoa jurídica investigada pode ser eventualmente 
equiparada à instituição financeira, visto que supostamente realiza, entre outras atividades, a 
gestão e intermediação de investimentos de recursos de terceiros, a conduta de não repassar aos 
investidores os lucros obtidos pode caracterizar, a princípio, o delito a que se refere o art. 5º do 
citado diploma legal. 7. Assim, apenas com o aprofundamento das investigações é que se 
poderá ter a exata dimensão dos fatos, das reais operações e os supostos delitos cometidos pelos 
representantes da empresa noticiada, sendo possível, após a realização de diligências 
preliminares, amealhar indícios mínimos de crimes que, em tese, possam atingir bens, serviços 
ou interesse da União (CF, art. 109). 8. Interesse federal configurado. Incidência do Enunciado 
nº 15, constante da Portaria PGR/MPF nº 732/2017: "O conflito de atribuições entre Ministério 
Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o 
declínio no órgão federal for homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF, considerando tratar-se de ato complexo". Não sendo o caso de homologar o declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual, desnecessária é a remessa dos autos ao PGR para 
deliberação. 9. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos à PRM - 
Santos/SP, para prosseguimento nas investigações, facultando-se ao Procurador da República 
oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho 
Institucional do MPF. 
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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). 
 
281. Processo: 1.00.000.005527/2020-27 - Eletrônico  Voto: 1665/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JALES-
SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 

DIVERGÊNCIA ENTRE PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA E 
PROCURADOR DA REPÚBLICA QUANTO AO OFERECIMENTO DE 
CONTRARRAZÕES NO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO ARRAZOADO NA 
FORMA DO ART. 600, § 4º, DO CPP. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A 
ATRIBUIÇÃO DO PRR DA 3ª REGIÃO. 1. Procedimento Administrativo. Após sentença 
condenatória, o réu interpôs recurso de apelação com indicação de que as razões seriam 
apresentadas perante o tribunal (2º grau de jurisdição), nos termos do art. 600, § 4º, do CPP. 
Autos remetidos ao TRF/3ª Região. 2. O Procurador Regional da República da 3ª Região, ora 
suscitado, ao receber os autos do TRF respectivo, indicou que o feito estava pendente de razões 
e contrarrazões recursais. Diante disso, requereu a intimação do defensor constituído para 
apresentação das razões e, posteriormente, a remessa dos autos ao Juízo Federal sentenciante 
para que fossem colhidas as contrarrazões recursais do órgão ministerial oficiante em primeiro 
grau. Pugnou, posteriormente, por nova vista dos autos para "oferta de manifestação do MPF 
nesta instância, na condição de custos legis". 3. O Procurador da República da PRM - Jales/SP, 
ora suscitante, alegou, preliminarmente, que os Procuradores Regionais da República atuantes 
em Câmaras de Coordenação e Revisão seriam suspeitos, pois não atuam com exclusividade 
no colegiado. Haveria um interesse, ainda que indireto, no resultado do caso, pois, ao mesmo 
tempo em que julgam, podem provocar ou serem provocados em conflitos de mesma natureza 
(inexistência de imparcialidade). No mérito, asseverou que o CPP não criou rito procedimental 
determinando que, após a apresentação das razões recursais na forma do art. 600, § 4º, do 
Diploma mencionado, os autos retornem à primeira instância para oferecimento de 
contrarrazões. Ao contrário, o dispositivo legal dispõe que será aberta vista às partes (atuantes 
em segunda instância/em segundo grau de jurisdição) para apresentação das razões e 
contrarrazões recursais. Ainda, fez referência aos arts. 68 e 70 da LC 75/93 (atuação dos 
Procuradores Regionais da República perante o TRF e dos Procuradores da República perante 
os Juízes Federais, com as ressalvas legais/pertinentes). Por último, em obediência aos 
princípios da unidade e indivisibilidade, suscitou o conflito negativo de atribuições e requereu, 
preliminarmente, que os Excelentíssimos Procuradores Regionais da República que 
eventualmente participem desse julgamento declarem-se suspeitos e que, não sendo acatado 
esse pedido, que os autos sejam encaminhados ao Conselho Institucional do MPF para 
apreciação, com suspensão do feito; que o Procurador Regional da República seja intimado 
para, querendo, manifestar-se; e, no mérito, que seja reconhecida a atribuição da PRR/3ª 
Região, mais especificamente do Excelentíssimo Procurador Regional da República suscitado, 
para apresentação das contrarrazões recursais. 4. Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). 5. Não há que se falar em suspeição, nos termos da legislação em vigor. Também, 
não é o caso de remessa do feito ao Conselho Institucional do MPF. 6. Desnecessária, ainda, a 
intimação do Procurador Regional da República, ora suscitado, para manifestação sobre o 
conflito de atribuições. 7. O fato trazido pelo Procurador da República, ora suscitante, já foi 
objeto de deliberação, consoante Enunciado nº 08 da 2ª CCR: "Se o apelante optar por oferecer 
as razões na superior instância (CPP, art. 600, §4º), as contrarrazões a cargo do Ministério 
Público Federal serão oferecidas por membro da Instituição com atribuições próprias ao 2º grau 
(Procurador Regional da República). Reeditado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 
16/03/2020". 8. Registre-se que proferida a sentença e apresentadas as razões recursais 
defensivas no tribunal, está exaurida a atribuição do Procurador da República. Não há 
embasamento legal para que o membro ministerial atuante em primeira instância/primeiro grau 
de jurisdição continue no feito perante o TRF (2º grau de jurisdição). 9. A atribuição, repise-
se, para contrarrazões, parecer e demais atos processuais necessários ao regular andamento do 
feito em 2º grau de jurisdição é da Procuradoria Regional da República. 10. Conhecimento do 
conflito e, no mérito, pela fixação da atribuição em favor do Procurador Regional da República 
suscitado (PRR/3ª Região).  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
282. Processo: 1.19.005.000016/2020-05 - Eletrônico  Voto: 1717/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 
BALSAS-MA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA OFERTA IRREGULAR DE CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. FATO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO 
PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO 
PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar, dentre outras 
condutas, possível prática do crime previsto no art. 171 do CP, em razão da oferta irregular de 
cursos de graduação na modalidade à distância sem a autorização do Ministério da Educação 
(MEC). 2. O Promotor de Justiça de Colinas/MA remeteu os autos ao MPF, tendo em vista se 
tratar de matéria federal. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual, suscitando conflito negativo de atribuição, por 
entender que, no caso, inexiste lesão a bens, serviços ou interesses da União. 3. 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, 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. 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. 5. O suposto crime de falsificação 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. 6. 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. 7. Precedentes do STF (HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 
23/11/2011) e da 2ª CCR (DPF/CE/SB-00060/2015, 759ª Sessão de Revisão, de 27/01/2020, 
unânime; SR/DPF/MG-00294/2016-INQ, 746ª Sessão de Revisão, de 08/07/2019, unânime). 
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.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
283. Processo: 1.22.024.000022/2020-31 - Eletrônico  Voto: 1867/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato criminal, instaurada a partir de peças de informação encaminhadas pela 

Universidade Federal de Viçosa, dando conta de suposta emissão de diplomas falsos por 
empresa privada, situada em Viçosa/MG, que teria firmado convênio com um Centro 
Educacional particular, localizado em São Luís/MA, para emissão dos certificados. Foram 
apresentados perante a referida universidade federal certificado de conclusão de ensino médio 
e histórico escolar de um aluno com indícios de falsidade. O Procurador oficiante promoveu o 
declínio sob o fundamento de que 'o fato de o Ministério da Educação ser responsável pela 
fiscalização de instituições de ensino não atrai, por si só a competência federal, que exige a 
ocorrência de interesse qualificado, isto é, aquele capaz de prejudicar ou repercutir diretamente 
em detrimento de bens, serviços, ou interesses da União'. Revisão de declínio (Enunciado nº 
33). As razões de declínio não procedem. Os documentos particulares falsos foram 
apresentados perante universidade federal com o fim de viabilizar a matrícula de estudante na 
graduação. Incidência da Súmula nº 546 do STJ: 'A competência para processar e julgar o crime 
de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o 
documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor'. Consequente 
atribuição do MPF para atuar no presente inquérito policial e formar opinio delicti sobre a 
materialidade e autoria do delito. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos 
autos à Procuradoria da República em Viçosa/MG para prosseguimento nas investigações, 
facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em 
sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do 
Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do MPF.  

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). 

 
284. Processo: JF-GO-1007130-

34.2020.4.01.3500-PIMP 
- Eletrônico  

Voto: 1792/2020 Origem: GABPR7-AMTS - 
ALEXANDRE MOREIRA 
TAVARES DOS SANTOS 
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Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação, relatando que, no dia 5/11/2019, 

em página da rede social Instagram denominada 'RAIO IMORTAL OFICIAL', foram 
publicados vídeo e comentários proferindo palavras de cunho preconceituoso em 
relação a religião de matriz africana. A postagem parece registrar apoio de pessoas de 
religião de matriz africana a determinado político. Já os comentários objetos da notícia 
de crime, segundo a promoção de arquivamento, tiveram 'o intuito de manifestar o seu 
apoio ao Presidente da República, no exercício de sua liberdade de expressão'. 'Nesse 
contexto, não se vislumbra, nos poucos registros juntados à presente notícia de fato, a 
possível ocorrência do crime de discriminação religiosa, previsto no artigo 20 da Lei 
n.º 9.459/97, consistente em ̀ Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional' '. Promoção de arquivamento 
fundada na ausência de crime. Discordância do Juízo Federal, por entender restar 
configurado possível crime de racismo. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do 
CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. Conforme ressaltado na decisão judicial que não 
acolheu a promoção de arquivamento, 'A liberdade de expressão não se presta em nosso 
sistema constitucional a proteger o discurso de ódio. E o contexto de discussão política 
(ou de futebol, ou de humor) não pode servir de escudo para manifestações de 
discriminação contra determinadas religiões, em especial, religiões de matriz africana, 
um fenômeno também conhecido como racismo religioso'. A associação entre a 
religião atacada na postagem e sua origem não pode ser ignorada no Brasil, sociedade 
profundamente marcada pelos anos de escravatura contra a população negra Caso em 
que o fator discriminatório em razão da raça e cor contido nos comentários adiciona à 
conduta maior reprovabilidade, uma vez que malfere os bens jurídicos dignidade 
humana, igualdade substancial e não-segregação, que possuem tutela criminal 
específica na Lei n° 7.716/89. Indícios concretos de autoria e de materialidade do crime 
de racismo, previsto no art. 20, caput e § 2°, da Lei n° 7.716/89. Designação de outro 
membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
285. Processo: 1.29.011.000055/2020-79 - Eletrônico  Voto: 1589/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Em 30/7/19, foi apreendida 

mercadoria de procedência estrangeira sem a necessária documentação comprobatória de sua 
regular importação (um chapéu de couro corazón potro). Mercadoria enviada por remetente 
determinado, transportada por caminhão dos correios e, em tese, para fim comercial. Tributos 
iludidos calculados em R$ 113,22 (Representação Fiscal n.º 11075.720895/2019-63 ' AI nº 
11075.720894/2019-19). Promoção de arquivamento com base na aplicação do princípio da 
insignificância. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor do 
tributo iludido fique aquém daquele tido como atual parâmetro para aferição da insignificância 
da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência 
da tese da bagatela. Autuado que apresenta outros registros de autos de infração com apreensão 
de mercadorias nos últimos cinco anos anteriores à presente autuação (Representações Fiscais 
nº 11075.720172/2019-64 - AI nº 11075.720170/2019-75; RF nº 11075.720659/2019-47 - AI 
nº 11075.720653/2019-70; e RF nº 11075.720870/2019-60 ' AI nº 11075.720869/2019-35; 
cujos valores totais dos impostos federais iludidos nessas apreensões alcançam cerca de R$ 
629,56). Hipótese de habitual prática 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 
nas investigações e exame e, se for o caso, de eventual cabimento do acordo de não persecução 
penal, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
286. Processo: 1.29.011.000067/2020-01 - Eletrônico  Voto: 1596/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
URUGUAIANA-RS 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 316 
 

 
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. 

 

 
Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Em 18/8/19, foram apreendidas, 

em um ônibus de turismo, fretado, que retornava do Paraguai, mercadorias sem a necessária 
documentação comprobatória de sua regular importação, cuja quantidade evidenciava 
destinação comercial (124 brinquedos; 12 relógios infantis; 10 patinetes; 6 skates; etc). Tributos 
iludidos calculados em R$ 1.711,89 (Representação Fiscal nº 11075.720842/2019-42 ' AI nº 
11075.720841/2019-06). Promoção de arquivamento com base na aplicação do princípio da 
insignificância. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não obstante o valor do 
tributo iludido fique aquém daquele tido como atual parâmetro para aferição da insignificância 
da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência 
da tese da bagatela. Autuado que apresenta outros registros de autos de infração com apreensão 
de mercadorias nos últimos cinco anos anteriores à presente autuação (Representações Fiscais 
nº 11965.726398/2018-63; nº 11077.720137/2018-44; nº 11077.720150/2018-01; e nº 
19315.720683/2018-37; cujos valores totais dos impostos federais iludidos nessas apreensões 
alcançam cerca de R$ 6.706,17). Hipótese de habitual prática 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 nas investigações e exame e, se for o caso, de eventual 
cabimento do acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A do Código de Processo 
Penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019.  

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
287. Processo: 1.33.008.000477/2019-37 - Eletrônico  Voto: 1763/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes tipificados no art. 334-A do Código Penal e no art. 

190, I, da Lei nº 9.279/96. Apreensão de mercadorias estrangeiras, sem comprovação da regular 
importação e com caracterização de falsificação de marcas (1.938 caixas de bolsas de viagem). 
Mercadorias avaliadas em R$ 233.623,28. Aplicação da revelia e/ou pena de perdimento dos 
bens. O Procurador oficiante ressalvou seu entendimento particular quanto à existência dos dois 
crimes, contudo promoveu o arquivamento do feito diante do entendimento 
inalterado/jurisprudência consolidada do TRF4 de que a conduta de importar mercadorias 
contrafeitas encontra adequação típica apenas no tipo previsto no art. 190, I, da Lei nº 9.279/96. 
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). In casu, ante a falsidade das mercadorias 
apreendidas atestadas pelos representantes das marcas prejudicadas, além da ausência de 
comprovação da entrada legal no país, resta caracterizado, em concurso formal, o crime de 
contrabando (CP, art. 334-A) e o crime previsto no artigo 190, I, da Lei nº 9.279/96. Isso 
porque, em que pese ambos os crimes decorrerem da mesma conduta, os bens jurídicos 
protegidos são totalmente diversos, não havendo absorção pelo princípio da especialidade do 
crime de contrabando. No que tange à prática do crime previsto no art. 190, I, da Lei 9.279/96, 
dispõe o art. 199 da mesma lei que o aludido crime é de ação penal privada, que somente pode 
ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido. Até o presente momento, salvo 
engano, não há notícia de representação dos ofendidos, razão pela qual se mostra necessária, 
caso confirmada a falsidade das mercadorias, a ciência dos interessados antes de se proceder 
ao arquivamento dos autos. No mesmo sentido, precedente desta 2ª CCR: 0003376-
45.2018.4.03.6110, 742ª Sessão de Revisão, de 27/05/2019, unânime. Prosseguimento das 
investigações com a proposição, se for o caso, do acordo de não persecução penal, conforme 
art. 28-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
PADRÃO 
Pelo conhecimento total e não provimento do recurso 
288. Processo: 1.33.008.000232/2019-18 - Eletrônico  Voto: 1585/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SFN, POR PARTE DE 

EMPRESA ATUANTE NO MERCADO DE FOREX E DE CRIPTOMOEDAS. REVISÃO 
DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32). CARÁTER TRANSNACIONAL E SOFISTICADO 
DO ESQUEMA, NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO QUE A CVM DETERMINOU 
EXPRESSAMENTE A SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO DA EMPRESA ORA INVESTIGADA 
NO MERCADO NACIONAL. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS 
NA LEI N° 7.492/86. DECLÍNIO PREMATURO ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO AO 
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REMESSA DOS 
AUTOS AO CIMPF. 1. Notícia de Fato narrando possível prática de ilícitos em razão do 
desenvolvimento de atividade financeira por determinada empresa, que teria disponibilizando 
modalidades de investimentos irregulares, sem respaldo ou autorização dos órgãos 
responsáveis. Relato de negociações feitas no mercado de Forex e de criptomoedas, com 
possível captação especulativa de investidores. 2. O Promotor de Justiça promoveu o declínio 
de atribuições ao MPF, ressaltando tratar-se de possível prática de crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional ' SFN, em razão da sofisticação do esquema e do caráter transnacional 
(envolvendo os Estados Unidos e alguns países da Europa) que, na maioria dos casos, visa 
simular estrutura sólida a fim de ludibriar potenciais vítimas e os órgão fiscalizadores. 3. O 
Procurador da República oficiante manifestou-se pelo declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, por entender que não há, por ora, indícios de crime contra o SFN, tampouco 
de vulneração a bens, serviços ou interesses da União, de suas empresas públicas ou de 
entidades autárquicas. 4. Declínio não homologado por esta 2ª CCR na Sessão n° 758, em 
16/12/2019, ao entendimento de que haveria a necessidade de um exame mais acurado dos 
fatos, haja vista a existência de indícios de crime conta o Sistema Financeiro Nacional, 
mostrando-se o declínio prematuro. 5. Irresignado, o Procurador da República oficiante 
apresentou recurso ao Conselho Institucional do MPF, com pedido de reconsideração, alegando 
que de acordo com os fatos objeto de apuração do presente, auto administrativo, não se está a 
perquirir eventual fraude da empresa FX Trading em face do Sistema Financeiro Nacional, mas, 
na realidade, na ofensa a bem jurídico dos investidores, os quais, atraídos por promessa de alta 
recompensa, veem seu patrimônio ser objeto de especulação pela empresa e, 
consequentemente, sujeitam-se a perder o investimento. Logo, além do risco de grandes perdas 
por parte dessas pessoas, observa-se que não se trata de atividade financeira típica, nos moldes 
do artigo 1º da Lei nº 7.492/86, mas, invariavelmente, de aposta, corrente ou pirâmide, dada a 
informalidade que rege o negócio. 6. Em que pese esta 2ª CCR já ter se pronunciado pela 
atribuição estadual em casos de empresas que atuam em esquemas de fraudes alusivas à prática 
de 'pirâmides financeiras', a presente hipótese assume características que a diferenciam dos 
referidos precedentes. 7. Isso porque, além da sofisticação do esquema e do caráter 
transnacional ressaltado anteriormente, a Comissão de Valores Mobiliários ' CVM determinou 
expressamente a suspensão da atuação da empresa ora investigada no mercado nacional, por 
ter sido constatado que ela 'oferece serviços de intermediação de valores mobiliários e efetua a 
captação irregular de clientes brasileiros para a realização de operações no denominado 
mercado Forex (Foreign Exchange), que envolvem negociações com pares de moedas 
estrangeiras, revelando a existência de instrumentos financeiros por meio dos quais são 
transacionadas taxas de câmbio. Por tais características, essas operações amoldam-se à 
definição de contrato derivativo e, consequentemente, ao conceito legal de valor mobiliário. A 
empresa não possui autorização para captar clientes residentes no Brasil, já que a oferta destes 
serviços depende de registro junto à CVM.' (Ato Declaratório CVM 17.142) 8. O art. 1º da Lei 
nº 7.492/86, norma penal explicativa, conceitua instituição financeira para fins penais como 'a 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
(vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 
negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários'. 9. Desse modo, ao operar 
sem a devida autorização, a plataforma investigada estaria incursa, em tese, no tipo penal 
previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Além disso, partindo da premissa que a pessoa jurídica 
investigada pode ser eventualmente equiparada à instituição financeira, visto que supostamente 
realiza, entre outras atividades, a gestão e intermediação de investimentos de recursos de 
terceiros, a conduta de não repassar aos investidores os lucros obtidos pode caracterizar, a 
princípio, o delito a que se refere o art. 5º do citado diploma legal. 10. Assim, apenas com o 
aprofundamento das investigações é que se poderá ter a exata dimensão dos fatos, das reais 
operações e os supostos delitos cometidos pelos representantes da empresa noticiada, sendo 
possível, após a realização de diligências preliminares, amealhar indícios mínimos de crimes 
que, em tese, possam atingir bens, serviços ou interesse da União (CF, art. 109). Necessidade 
de exame acurado acerca dos serviços ofertados pela empresa noticiada e o objeto do contrato 
firmado entre as partes para eventual tipificação das condutas ilícitas e, então, oportunamente, 
a fixação da competência para o processo e julgamento de ação penal. 11. Declínio prematuro, 
cumprindo reconhecer, por ora, a atribuição do MPF. Precedentes da 2ª CCR: Procedimentos 
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MPF nº 1.26.008.000200/2019-49 e 1.00.000.024362/2019-59, 763ª Sessão Ordinária, de 
09/03/2020. 12. Manutenção da decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional 
do Ministério Público Federal para análise do recurso interposto.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 
decisão exarada na Sessão n° 758, em 16/12/2019, e remessa dos autos ao Conselho 
Institucional do Ministério Público Federal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
289. Processo: 1.18.000.000186/2020-69 - Eletrônico  Voto: 1661/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. O representante narra suposta lavagem de 

dinheiro no âmbito de contrato de compra e venda de uma fazenda. Aduz que o representado 
teria comprado uma fazenda no município de Edealina/GO e não teria efetuado pagamento, 
estando o dinheiro fora do país. Em consulta à internet, o noticiante afirma ter encontrado 
envolvimento do nome do delatado com "Carlinhos Cachoeira" e 'Gleyb Ferreira da Cruz' 
(Operação Monte Carlo). Segundo o relato, o representado teria agido, ainda, de forma 
semelhante, em duas fazendas nos Municípios de Santa Cruz/GO e Pires do Rio/GO. Revisão 
do declínio de atribuição (Enunciado n° 33). Importante ressaltar que a presente notícia de fato 
relata supostas transações imobiliárias fraudulentas que, pelo que tudo indica, pode configurar 
crime de estelionato entre particulares, sendo que este fato não atinge o patrimônio ou os 
interesses da União. O nome do representado ou de sua esposa, até o momento, não foram 
relacionados em qualquer relatório de inteligência financeira. Não identificada a existência de 
infração penal sujeita à jurisdição federal, inexistindo elementos que sugiram conexão entre os 
delitos narrados pelo noticiante e os processos ligados à "Operação Monte Carlo", em trâmite 
perante a 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás. Inexiste lesão direta em detrimento de 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a 
continuidade da 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). 

 
290. Processo: 1.25.000.004396/2019-58 - Eletrônico  Voto: 1590/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. SUPOSTOS DELITOS 

TIPIFICADOS ARTS. 21 E 22 DA LEI N. 7.492/86, ARTS. 288 298 AMBOS DO CP. 
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. NARRATIVA QUE SE ADEQUA AO CRIME DE 
ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1) Manifestação apresentada por representante de pessoa 
jurídica em que solicita a abertura de procedimento investigatório criminal, tendo em vista 
possível ocorrência de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, crime de falsificação de 
documento particular e crime de associação criminosa. 2) Promoção de declínio com 
fundamento da ausência de atribuição do Ministério Público Federal, tendo vista a narrativa se 
amoldar ao delito de estelionato em face de particulares. 3) A empresa noticiante, a fim de 
alavancar capital para construção/instalação de PCH, ao buscar no mercado nacional empresas 
para a auxiliar na captação de financiamento internacional para projetos e empreendimentos de 
grande porte, entrou em contato com a companhia 'I. Ltd', representada legalmente por A. M. 
P. P.. 4) Em atendimento às solicitações por 'I. Ltd', a empresa 'T'., encaminhou Carta de 
Intenções para resguardar relação comercial e preencheu a Know Your Customer, para que 
fossem obtidas informações empresariais e conhecimento do funcionamento e estrutura do 
cliente, o qual foi preenchido. Posteriormente, 'I. Ltd' informou o aceite da operação financeira, 
trabalhando como viabilizadora da concessão do crédito financeiro, o que seria realizado via 
um banco internacional de seu relacionamento. 5) Porém, em 02.04.2018, 'I. Ltd' informou a 
'T' que a empresa 'E. P' procederia com a estruturação financeira, sendo a viabilizadora das 
garantias bancárias necessárias ao financiamento. Para isso, a 'T' assinou contrato de serviços 
de estruturação financeiro e remunerou a empresa 'E.P' pelo trabalho a ser desenvolvido, por 
meio de depósito na conta bancária de titularidade da 'E.P' no banco Santander de U$ 
100.000,00. Após, 'A. P.' determinou sumariamente que a empresa 'T' subvencionasse à 
empresa D. H. o montante necessário para que esta celebrasse o contrato de serviço com a 
empresa E.P., o que foi realizado pela 'T'. Em 12.04.2018 foi assinada nova Carta de Intenções 
pela 'T' para a empresa 'D', em atendimento à solicitação de 'A. P.' 6) No transcorrer de abril de 
2018, as negociações com a ''E' avançaram, tendo sido geradas minutas para as garantias 
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bancárias a serem ofertadas pela 'T' ao banco emissor da garantia. Na sequência, o HSBC de 
Paris emitiu documento atestando encontrar-se pronto para emissão formal da garantia bancária 
(RWA), encaminhando o mesmo por correio eletrônico para validação junto à 'D'. Uma vez 
validado o RWA do HSBC de Paris, foi assinado pela 'T', 'E', 'I' e 'D' contrato de financiamento 
já liberado e autorizado pela 'D'. 7) Em maio de 2018, foi enviado e-mail de 'E' informando que 
processo de emissão de garantia pelo HSBC de Paris encontrava-se em curso, apenas 
aguardando a comunicação por parte do banco. Contudo, em agosto de 2018, 'T' e 'E'' receberam 
uma 'Warning Letter' que notificava para que houvesse imediato cumprimento das cláusulas 
contratadas para emissão de garantia bancária. Ainda, a operação iniciada pela 'E' junto ao 
banco HSBC Paris, posteriormente intentada junto ao Credit Suisse, não se concretizou, por 
motivos alheios ao denunciante. 8) Segundo o manifestante, a associação criminosa ficaria 
caracterizada pois 'Os noticiados, não se sentindo confortáveis com a resolução da CVM, e não 
satisfeitos com as limitações de um dos sócios que se encontrava impedido em ser empresário 
' J. E. F., se associaram em outra pessoa jurídica para a manutenção dos golpes financeiros, por 
meio da empresa CredSuport, necessitando novo aporte de recursos para a continuidade dos 
serviços, e não se perder as oportunidades logradas até então. E, como resultado prático desta 
nova tentativa, após novo aporte equivalente a US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares 
americanos), constatou pela primeira vez a noticiante, de se tratar de um verdadeiro golpe, com 
a emissão de documentos bancários falsos, no caso, garantia bancária dita como emitida pelo 
HSBC de Londres'. 9) Além disso, teria ocorrido a prática dos crimes previstos no art. 21, 
parágrafo único, da Lei 7.492/86 e 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/86, pois uma vez 
reconhecidas as operações como irregulares por parte da CVM ao determinar que a empresa 'E' 
está impedida em praticar atos mobiliários, os membros da organização criminosa fizeram 
operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram contratos fraudulentos e 
promoveram, mediante operações de câmbio não autorizadas, a saída de moeda e evasão de 
divisas do país. 10) Por fim, alega prática do crime de falsificação de documento particular, 
uma vez que, como forma de fazer com que o noticiante acreditasse na possibilidade do 
financiamento internacional fosse perfectibilizado, os noticiados falsificaram a emissão da 
garantia bancária em nome do banco HSBC de Londres, e ainda apresentaram documento 
atestando o recebimento pelo banco garantido e relatório de emissão e transmissão via SWIFT 
da garantia. Essa prática foi descoberta ao contatar outra empresa em situação semelhante 
(DIEHUIGEL), a qual recebeu resposta do HSBC confirmando que documentos anexados eram 
material e formalmente falsos. 11) A narrativa apresentada pelo noticiante melhor se amolda 
ao tipo do estelionato, de atribuição do Ministério Público Estadual. 12) Ainda que a 'E' e 'J. L' 
estivessem proibidos de 'prestar serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e 
de consultoria de valores mobiliários' (p.13), a narrativa não descreve ou prova que tais serviços 
foram prestados, mas descreve, sim, ao que parece, que a 'E' intermediou serviço de empréstimo 
ou financiamento ('estruturação financeira do financiamento' - p.7, item 12; 'serviços de 
estruturação financeira' - p.8, item 14). 13) Quanto à falsificação de documento particular, trata-
se de crime-meio, caminho necessário para realização do crime-fim de estelionato. 14) Quanto 
ao possível delito contra o Sistema Financeiro Nacional, a empresa 'E. P' não prestou serviços 
referentes ao mercado de valores mobiliários para a empresa 'T.', e sim serviços de 
intermediação junta a instituições financeiras estrangeiras para obtenção de carta de fiança 
bancária, conforme contrato acostado (p. 195). Assim, não incorre a proibição da CVM (p. 191-
192) no caso em tela, e portanto, não são caracterizados os tipos penais da Lei 7.492/86. 15) 
Resta claro, portanto, que o possível delito a ser investigado é o de estelionato, em relação ao 
pagamento da empresa 'T' à 'E. P. GESTÃO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA.', no 
valor de R$ 335.000,00, conforme contrato (p.195-203) e comprovante de pagamento (p. 216); 
e ao pagamento da empresa 'T' à 'C. ASSESSORIA EM LINHAS DE CRÉDITO E 
GARANTIA LTDA., no valor de R$ 99.470,00, conforme recibo (p. 193). 16) 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). 

 
291. Processo: 1.25.005.000149/2020-76 - Eletrônico  Voto: 1582/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
LONDRINA-PR  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsificação de documento público e/ou uso de documento 

falso (CP, art. 291 e art. 304). Determinado sujeito ajuizou ação perante a 1ª Vara Federal de 
Jacarezinho/PR em face de uma associação de ensino particular, localizada em Marília/SP, 
União e Estado do Paraná, objetivando a expedição de diploma de curso superior. Em sede de 
contestação, a associação de ensino particular indicou ter deparado-se com fortes indícios de 
fraude na documentação do ensino médio apresentada e expedida por colégio particular do Rio 
de Janeiro, fato que motivou, em sede de sentença, a determinação de encaminhamento do caso 
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ao órgão ministerial. Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). A despeito de a ação 
ter sido proposta no Paraná e de a documentação suspeita de fraude ter sido emitida por colégio 
privado do Rio de Janeiro, verifica-se que o crime meio de falsificação fica absorvido pelo 
delito fim de uso de documento falso, que foi apresentado por particular, em Marília/SP, em 
face de associação de ensino particular e sem interferência direta de órgão ou agente público, 
fato que afasta a possibilidade de investigação e judicialização do feito na esfera federal. Desse 
modo, por envolver particulares e considerando o lugar onde foi praticado o delito fim, 
adequado o encaminhamento dos autos à esfera estadual competente (Marília/SP). Inexistência 
de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de 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 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). 

 
292. Processo: 1.29.000.004244/2019-14 - Eletrônico  Voto: 1567/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/86, art. 13). 

Determinada sociedade desviou bens alcançados por indisponibilidade legal, ao realizar 
inúmeras transferências de valores da conta da sociedade para terceiros. Revisão do declínio de 
atribuição (Enunciado n° 32). Informações de que se trata de pessoa jurídica sem fins lucrativos 
e de que a sociedade não tem por objetivo captar, intermediar e/ou aplicar recursos financeiros 
de terceiros, o que afasta seu enquadramento como instituição financeira, exigência do próprio 
tipo legal. Contudo, pelo que consta nos autos, pode, em tese, estar caracterizado crime(s) 
contra o patrimônio, a ser melhor analisado pela esfera estadual. Inexistência de lesão direta a 
bens, serviços e interesses da União ou de 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 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). 

 
293. Processo: 1.30.001.000869/2020-10 - Eletrônico  Voto: 1566/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20). Comunicação, realizada 

na Sala de Atendimento ao Cidadão, de que determinado sujeito publicou, em uma rede social, 
ofensas dirigidas a pessoas de certo clube de futebol ("eu só ouvi falar dele quando ele veio 
parar aqui no clube dos macacos"; "a sorte dele é que todos os clubes do Brasil estão quebrados, 
somente o flamacaco tem dinheiro"). Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). Pelo 
que consta nos autos, houve ofensa recíproca entre usuários de rede social e não dirigida a um 
grupo indeterminado, conforme indicação a seguir: "não estou me ocultando não, tanto é que 
meu nome e e-mail estão aí, só acho que a partir do momento que na maioria dos comentários 
vocês se referem a tricolores como viados, flores, rosas, vocês passam a nos dar o direito de 
ofendê-los também". Verifica-se, assim, que as linguagens utilizadas são reprováveis e 
ofensivas, mas não têm o condão de caracterizar o crime em tela, ou seja, induzir ou incitar 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, ou procedência nacional. As ofensas 
recíprocas, ainda que proferidas pela internet, não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 
109 da Constituição Federal. Em tese, pode estar caracterizado crime contra a honra, a ser 
melhor analisado pela esfera estadual. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses 
da União ou de 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 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). 

 
294. Processo: 1.30.001.000971/2020-15 - Eletrônico  Voto: 1561/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20). Comunicação, realizada 

na Sala de Atendimento ao Cidadão, de que determinado sujeito publicou, em uma rede social, 
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ofensas contra pessoas semianalfabetas ("otários que sequer terminaram a quinta série"; "gente 
que sequer tem curso superior"). Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). Na 
hipótese, a linguagem utilizada é reprovável e ofensiva, mas não tem o condão de caracterizar 
o crime em tela, ou seja, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião, ou procedência nacional. O discurso, dirigido às pessoas de baixa escolaridade e com 
convicção política ou ideológica, ainda que proferido pela internet, não se enquadra nas 
hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. Em tese, pode estar caracterizado crime 
contra a honra, a ser melhor analisado pela esfera estadual. Inexistência de lesão direta a bens, 
serviços e interesses da União ou de 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 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). 

 
295. Processo: 1.30.001.001180/2020-02 - Eletrônico  Voto: 1762/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão relatando que um Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro teria entrado na 
comunidade da Maré, dominada pela facção criminosa do Comando Vermelho, sem nada lhe 
ter acontecido. Afirma, ainda, que o Coronel já foi denunciado por outro policial militar em 
rede nacional por envolvimento com traficantes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
n° 32 ' 2ª CCR). Das declarações trazidas pelo noticiante, não há elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal, uma 
vez que não há menção a crime federal, bem como indica suposto envolvimento ilícito de 
policial militar com meliantes. Verifica-se a carência de prejuízo a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
296. Processo: 1.30.001.001345/2020-38 - Eletrônico  Voto: 1744/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX). 

Comunicação, realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, de que uma pessoa foi chamada 
para uma oportunidade de trabalho home office em um site de emprego. Ao ser adicionada ao 
grupo, em uma rede social, passaram informação de que, comprando o acesso por R$ 50,00, 
haveria a possibilidade de vender produtos por R$ 180,00 e ganhar comissão pela negociação. 
"A imagem do grupo era sobre o coronavírus". Revisão do declínio de atribuição (Enunciado 
n° 32). A captação de recursos com a utilização de pirâmide financeira não se enquadra no 
conceito de atividade/instituição financeira e, por consequência, na hipótese, não há crime 
contra o sistema financeiro nacional. Afastada, por essa(s) razão(ões), a possibilidade de 
processamento do feito perante a Justiça Federal. 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"). Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União 
ou de 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 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). 

 
297. Processo: 1.33.007.000336/2019-24 - Eletrônico  Voto: 1634/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Segundo o representante, médicos do 

Hospital Municipal de Braço do Norte/SC possuiriam um esquema para venda de 
documentação necessária para aquisição de veículos automotores com isenção tributária por 
pessoas portadoras de deficiência. Os referidos médicos cobrariam R$ 600,00 para fornecer 
atestado médico para os portadores de necessidades especiais pleitearem isenção tributária na 
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compra de veículo, sendo esta cobrança ilegal. Revisão do declínio de atribuição (Enunciado 
n° 33). A narrativa descreve conduta supostamente praticada por médicos em face de pessoas 
portadoras de deficiência ante a cobrança ilegal de valores para fornecimento de atestado 
médico, que seria gratuito, para aquisição de veículos automotores com isenção tributária. A 
despeito de se tratar de isenção de tributo federal (IPI), verifica-se que eventual prejuízo será 
suportado exclusivamente pelo particular, que estaria pagando pelo fornecimento de atestado 
médico que seria gratuito. Em princípio, as pessoas lesadas são portadoras de necessidades 
especiais e teriam o direito à isenção para aquisição de veículos. Inexiste lesão direta em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
MPF para a continuidade da 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). 

 
298. Processo: 1.33.015.000023/2020-19 - Eletrônico  Voto: 1794/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE MAFRA-
SC  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/1986). 

Comunicação, realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, de suspeitas de irregularidades 
em determinado banco privado: falta de estruturação física, falta de retorno da instituição aos 
clientes, falta de resposta a questionamentos envolvendo exigências legais, entre outros. 
Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). Na hipótese, há informação de que as 
suspeitas de irregularidades começaram quando o presidente do banco, ao ser questionado sobre 
qual seria o número de registro da instituição no Banco Central, respondeu "que as operações 
feitas pela empresa não exigiam esse tipo de registro". Ainda, há notícia de que houve visita a 
sede do banco em São Paulo, contudo, alguns documentos oficiais da instituição faziam 
referência a endereço em Nova Iorque, lugar onde estavam situadas as torres gêmeas. Pelo 
indicado e, especialmente, em razão do local onde está localizada a sede da empresa, adequada 
a remessa dos autos à Procuradoria da República em São Paulo para as providências 
necessárias. Homologação do declínio ao Ministério Público Federal (PR/SP).  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Federal (PR/SP), nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
299. Processo: 1.34.018.000021/2020-54 - Eletrônico  Voto: 1565/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TAUBATE-SP  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Comunicação, realizada na Sala 

de Atendimento ao Cidadão, de fraude praticada por loja de empréstimo e consignado a 
aposentados e pensionistas do INSS. Revisão do declínio de atribuição (Enunciado n° 32). A 
fraude, praticada por empresa privada, atingiu ou visou atingir diretamente o patrimônio 
particular do aposentado ou pensionista do INSS. Não há informação de que a Autarquia 
Federal ou outro ente público tenha sido lesado. Não enquadramento do caso às hipóteses 
elencadas no art. 109 da Constituição Federal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e 
interesses da União ou de 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 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). 

 
Homologação de Arquivamento 
300. Processo: JF-AM-1004138-

30.2020.4.01.3200-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1795/2020 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência dos crimes previstos no 

art. 171, § 3º, 297, 299 e 304, todos do CP. Suposto beneficiário que, mediante 
apresentação de Cédula de Identidade fraudada, requereu junto ao INSS a concessão 
de beneficio assistencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-
se dos autos que não houve recebimento de valor indevido, bem como a pessoa do 
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beneficiário sequer existe fisicamente, sendo pessoa 'fictícia'' criada para o fim de obter 
junto ao INSS a concessão de indevido benefício assistencial. As diligências realizadas 
no curso da investigação, somadas ao conjunto de elementos constantes do Inquérito 
Policial, permitem concluir pela inviabilidade de instauração de ação penal em face 
deste beneficiário ora investigado. Inexistência de suporte probatório mínimo 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). 

 
301. Processo: JF/MNU-1000002-

73.2020.4.01.3819-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1806/2020 Origem: GABPRM1-FSFC - 
FRANCISCO DE ASSIS 
FLORIANO E 
CALDERANO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 171, 

§3°, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, cometido, em tese, por M. J. P., em virtude 
da apresentação perante o juízo federal da Subseção de Muriaé/MG de Perfis 
Profissiográficos Previdenciários supostamente falsos, assinados pelo médico L. C. L. L.. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado formulou pedido de 
aposentadoria perante o INSS em 03.06.2014, que fora indeferido administrativamente, 
por não ter sido atingido o tempo mínimo de contribuição exigido, havendo a autarquia 
previdenciária consignado que 'não foram apresentados laudos técnicos, formulários de 
exercício de atividades em condições especiais como PPP, ou qualquer outro documento 
que caracterize a existência de atividade especial [']'. Constatação do falecimento do 
investigado M.J.P., comprovado pela juntada da certidão de óbito original aos autos. 
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Remanesce, no entanto, a necessidade de 
análise da participação de L. C. L. L., médico signatário dos Perfis Profissiográficos 
Previdenciários. Ouvido em sede policial, o médico se limitou a afirmar que M. J. P. não 
lhe solicitou que confeccionasse os PPPs de forma fraudulenta e que os dados constantes 
nos documentos foram retirados da carteira de trabalho. De fato, não remanesce o delito 
de falsificação de documento público, uma vez que a potencialidade lesiva da falsificação 
se esgotou com a tentativa de obtenção fraudulenta do benefício previdenciário em Juízo. 
Afinal, não se vislumbra como os Perfis Profissiográficos Previdenciários poderiam 
prejudicar direitos ou criar obrigações diversas da concessão de benefício previdenciário. 
Neste caso específico, o meio utilizado era inidôneo para alcançar o objetivo criminoso, 
tendo em vista a falta de requisitos essenciais à elaboração dos documentos, a saber, a 
assinatura dos responsáveis legais pelas empresas em que o indiciado laborou, a indicação 
do nome do responsável pelos registros ambientais e do período em que foram realizados, 
ou, ainda, a juntada aos autos de laudo técnico, confeccionado à época da prestação dos 
serviços, que ateste a exposição ao fator de risco e o descumprimento das regras 
relacionadas aos EPC e EPI, consoante afirmado nos PPPs. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
302. Processo: JF-PA-1000473-

40.2020.4.01.3900-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 1808/2020 Origem: GABPR12-NMFSP - 
NATHALIA MARIEL 
FERREIRA DE SOUZA 
PEREIRA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Recebimento 

indevido de benefício previdenciário mediante a utilização de documentos falsos. O 
Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de dolo na 
conduta. Discordância do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal do Pará. Remessa 
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Realização de 
diligências. A investigada, em sede policial, disse que era feirante, que um cliente 
pegou os documentos para dar entrada na aposentadoria, que assinou alguns 
documentos, que o cliente ficou com o cartão magnético e que recebeu dele apenas a 
quantia de R$ 400,00 por alguns meses. Acrescentou que o cliente, depois, parou de 
repassar os valores e desapareceu, que acreditava que a pensão recebida era pela morte 
de seu filho, o qual foi assassinado com vinte e um anos e deixou uma neta para ela 
criar, e que nunca foi casada. Nesse sentido, a despeito das declarações da servidora 
do INSS e do indiciamento policial, não há informações contundentes de que a 
investigada foi a autora das falsificações, bem como da entrega dos documentos 
perante a Autarquia Federal. Por consequência, em que pese ter recebido algum valor 
decorrente de benefício previdenciário, por alguns meses, verifica-se que não restou 
demonstrada, por parte da investigada, a intenção inequívoca de obter vantagem ilícita, 
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em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil 
ou qualquer outro meio fraudulento. Frise-se que a investigada foi levada a acreditar 
que tinha direito ao benefício previdenciário e que os R$ 400,00 recebidos por alguns 
meses eram devidos/lícitos. Ademais, o próprio grau de instrução dela (ensino 
fundamental incompleto) e o fato de o cartão magnético ter ficado com o cliente não 
permitem conclusão diversa. Tudo leva a crer que o esquema fraudulento/estelionato 
foi articulado e concretizado por outra(s) pessoa(s) e que a investigada e o INSS foram 
vítimas. Inexistência de dolo na conduta. Ausência de justa causa para a persecução 
penal. Insistência no arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
303. Processo: JF-PA-1005607-

48.2020.4.01.3900-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 1830/2020 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desacato (CP, art. 331). Servidora de determinado 

tribunal teria sido desacatada no exercício de suas funções por um advogado. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O advogado informou, em sede policial, 
que entregou um cartão de visitas a um sujeito que o abordou e que a servidora, ao ver 
essa situação, disse-lhe que tal conduta era proibida nas dependências do tribunal, que 
se retirou do local na sequência e que não desacatou qualquer servidor. O sujeito que 
solicitou o cartão de visitas afirmou que o advogado não desacatou a servidora e que, 
depois, ele e o causídico deixaram o tribunal. O chefe da servidora pontuou não ter 
presenciado a conduta de desacato. Nesses termos, em que pesem as declarações da 
servidora e o indiciamento do advogado, observa-se que o relato da suposta vítima é 
isolado e não foi corroborado por outros elementos de prova. Ao que consta, tratou-se 
de um desentendimento. Ausência de materialidade delitiva. Inexistência de justa causa 
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
304. Processo: JF-SOR-5007310-

86.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 1789/2020 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). O indiciado teria 

utilizado documento falso em um pedido de revisão de aposentadoria junto ao INSS 
para comprovar eventual período como trabalhador rural de 1971 a 1978. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em sede policial, o indiciado 
declarou, em síntese, que requereu o benefício junto a APS de Porto Feliz/SP, sem 
nenhum intermediário, no ano de 2015, tendo sido a aposentadoria concedida 
rapidamente com um valor de um pouco mais de R$ 3. 000,00. Informou que 
posteriormente, com orientações passadas pelo Sindicato Rural de Porto Feliz, entrou 
com um pedido de revisão da aposentadoria para incluir o período de trabalho rural 
entre 1971 a 1978 e apresentou como prova seu certificado de reservista. Disse que o 
certificado foi emitido em 1979, sendo que serviu ao exército entre 05/02/1979 e 
15/12/1979, bem como que havia exigência de comparecimento anual na repartição 
militar, nos cinco anos subsequentes ao término do serviço obrigatório. Alegou que um 
oficial que não se recorda o nome, lotado no regimento Deodoro, em Itu, teria sugerido 
ao declarante a retificação de campos sobre profissão e residência no certificado 
militar, colocando os dados atuais (da época do término dos comparecimentos), uma 
vez que até então preenchido a lápis, com suposta cópia anterior a esta alteração 
entregue ao declarante, mesmo documento que teria apresentado no INSS em seu 
pedido originário de aposentadoria, com posterior apresentação dos dados já alterados. 
Apesar das diligências empreendidas, não foi possível afirmar com a necessária 
precisão que o investigado tenha tentado praticar estelionato em face do INSS, uma 
vez que o documento apresentado não teve sua falsidade comprovada e, além disso, a 
revisão de seu benefício não foi aprovada, não havendo prejuízo ao INSS. Desse modo, 
não é possível afirmar, pelo que consta nos autos, que o investigado tenha agido com 
a intenção inequívoca de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo ao INSS e 
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Inexistência de 
materialidade e/ou dolo na conduta. Ausência de justa causa para a persecução penal. 
Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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305. Processo: 1.00.000.001098/2020-19 - Eletrônico  Voto: 1756/2020 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de elementos apurados nos autos de Inquérito Policial para 

analisar suposta solicitação e recebimento de propinas em meados de 2014, no contexto da 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Poderiam existir elementos indiciários 
mínimos no sentido de que parcela de tais valores teria sido utilizada nas campanhas eleitorais 
de candidatos a Deputado Estadual e Governador de Estado, que poderia atrair a incidência do 
art. 350 do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Diligências. O 
possível crime não ocorreu durante o exercício do cargo nem tem relação com atos próprios de 
gestão estadual. Com isso, os autos foram remetidos à Promotoria Eleitoral, que considerou 
inexistir elementos da prática de crime eleitoral e remeteu os autos à Procuradoria da República 
no Paraná. Em análise, a Procuradora da República oficiante verificou que não foram 
encontrados elementos que permitissem afirmar que os valores arrecadados no esquema ilícito 
perpetrado na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte foram destinados ao 
financiamento de campanhas eleitorais ou se tais valores permaneceram na esfera individual 
dos beneficiários. Ausência de indícios de materialidade de ilícito. Falta de justa causa para 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
306. Processo: 1.00.000.005516/2020-47 - Eletrônico  Voto: 1558/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PIAUI  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Administrativo. Supostos crimes eleitorais na prestação de contas dos Partidos 

Verde, da República e Comunista do Brasil, Municípios de Morro do Chapéu e Esperantina, 
ambos no Estado do Piauí, sendo os dois primeiros partidos referente ao exercício de 2017 e o 
último referente ao exercício de 2018, haja vista que as contas foram julgadas desaprovadas. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que 'Mesmo que 
apresentada na forma de ausência de movimentação financeira, as contas foram acompanhadas 
de procuração do causídico, comprovando documentalmente a prestação de serviço. No 
entanto, não consta nos autos o pagamento'. Na hipótese, o fato de as prestações de contas 
estarem acompanhadas por procuração de advogado, por si só, não é suficiente para demonstrar 
a existência de crime eleitoral. A mera irregularidade não é passível de comprometer a 
companha eleitoral e a lisura da prestação de contas. Ausência de materialidade delitiva. 
Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
307. Processo: 1.04.000.000023/2020-71 - Eletrônico  Voto: 1611/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 4ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Supostas infrações penais de incitação ao crime, apologia ao crime, associação 

criminosa e crime contra a segurança nacional (CP, arts. 286, 287 e 288 e Lei nº 7.170/83, art. 
17). Comunicação, realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, de que políticos, condenados 
em primeira e segunda instância e, posteriormente, colocados em liberdade, face à decisão do 
STF de que o réu só será considerado culpado e poderá ser levado à prisão após o trânsito em 
julgado, fizeram discursos de ódio, subversão, incitação à violência e ao terrorismo à 
população. Destacou a existência de outros processos criminais contra os políticos. Asseverou 
que as declarações públicas atentaram quanto à ordem social, jurídica e econômica, afrontaram 
o Estado Democrático de Direito e colocaram em risco a sociedade como um todo. Requereu a 
instauração de inquérito policial e a representação ministerial pela decretação da prisão 
preventiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pelo que consta dos autos, as 
palavras de 'seguir o exemplo do Chile', 'atacar e não se defender', entre outras, por si sós, não 
são capazes de configurar os ilícitos previstos nos arts. 286 e 287 do CP, bem como no art. 17 
da Lei nº 7.170/83. O direito de reunião e a liberdade de expressão/manifestação, bem como o 
exercício da cidadania e do pluralismo político fazem parte do Estado Democrático de Direito 
e estão consagrados na Constituição Federal. Não há que se falar, portanto, em condutas de 
incitação ou apologia ao crime, nem tampouco em tentativa de mudança, com emprego de 
violência ou grave ameaça, da ordem, do regime democrático e/ou do Estado de Direito. As 
manifestações dos políticos, na forma de protestos, sem o emprego de violência ou ameaça, não 
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têm o condão de caracterizar os delitos mencionados. Afastada, também, a configuração do 
crime previsto no art. 288 do CP, pois as falas guardaram viés político e não foram voltadas à 
prática de delitos. Incabível a persecução penal pelo(s) fato(s) noticiado(s) nos autos. Do 
mesmo modo, inviável a representação pela prisão preventiva, pois, repise-se, não há prova da 
existência do(s) crime(s) - 'fumus comissi delicti'. Ausência de materialidade delitiva. Não 
preenchimento dos requisitos para a segregação cautelar (art. 312 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). 

 
308. Processo: 1.11.001.000704/2019-51 - Eletrônico  Voto: 1845/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível ocorrência do crime previsto no art. 171, § 3º 

do CP. Indícios de irregularidade na concessão de benefício de pensão por morte cujo 
instituidor seria trabalhador rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram 
feitas três pesquisas externas pelo INSS de modo a confirmar a atividade rural exercida pelo 
instituidor na propriedade indicada. Após a terceira pesquisa, com resultado negativo, a 
Autarquia suspendeu o benefício, cessando-o definitivamente, uma vez os documentos 
apresentados não foram suficientes para comprovar a realização de atividade rural pelo 
instituidor. Apesar de ter sido mencionada a prática de fraude pela companheira beneficiária, 
não foi apurado nenhum elemento nesse sentido, já que a cessação posterior foi motivada pela 
divergência entre as primeiras duas pesquisas e a terceira, que indicaram que não houve 
realização de atividade rural na propriedade indicada pelo instituidor, o qual faleceu em 2009. 
Ademais, foi acostada aos autos cópia de sentença proferida nos autos de ação previdenciária 
movida pela beneficiária, a qual foi extinta sem resolução de mérito por desistência da parte 
autora. As diligências realizadas no curso da investigação, somadas ao conjunto de elementos 
constantes do Inquérito Policial, permitem concluir pela inviabilidade de instauração de ação 
penal em face deste beneficiário ora investigado. Inexistência de suporte probatório mínimo 
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). 

 
309. Processo: 1.14.000.002952/2019-35 - Eletrônico  Voto: 1711/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir da remessa, pelo COAF, de Relatório de Inteligência 

Financeira, noticiando supostas movimentações atípicas em conta bancária pertencente ao 
representado no Reino Unido, com envolvimento de sua namorada. O relatório do COAF 
apontou ter a autoridade estrangeira reportado movimentação financeira no valor de £6.000,00 
(seis mil euros) na conta de G. E. S., recebido em seu nome no HSBC BANK ' Bungay, Suffolk 
Sort Code 40 '15-15 conta número 81070193. Informou também que foram registrados no 
controle de fronteira de Gibraltar os passaportes número 538613101 (último registro de viagem 
em 15/01/2017 - chegada no aeroporto) e o 805478096 (último registro de viagem em 
12/10/2016- chegada no aeroporto). Sabendo-se que G. E. S. é acusado no Brasil de integrar 
uma associação criminosa formada com o fim de praticar tráfico ilícito de entorpecentes, tendo 
sido responsável pelo transporte de mais de uma tonelada de cocaína escondida sob o casco do 
veleiro RICH HARVEST, flagrado e apreendido em São Vicente, Cabo Verde, em agosto de 
2017 (doc. PR-BA-00019360/2020), os autos foram enviados à Polícia Federal com o fim de 
apurar a prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro. Ocorre que a autoridade policial 
solicitou a reconsideração da requisição (PR-BA-00014423/2020), sob o argumento de que 
'caso exista o crime de lavagem de dinheiro, qualquer atividade ilícita neste sentido, estaria 
ocorrendo no território de Gibraltar, não havendo o mínimo indício de que estaria ocorrendo 
em território brasileiro', sugerindo o encaminhamento dos autos, via DRCI, para subsidiar 
investigação no estrangeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Importante 
salientar que a mencionada movimentação financeira ocorreu no exterior (Gibraltar) e não 
restou suficientemente evidenciado que os recursos transferidos para a conta-corrente do 
representado guardam correlação com o objeto das ações penais n.º 23801-07.2019 e 29132-
67.2019. Assim, inexistem elementos a indicar que eventual crime de lavagem ocorrido no 
estrangeiro seja originado do crime de tráfico denunciado no Brasil. A cocaína escondida sob 
o casco do veleiro RICH HARVEST (de bandeira inglesa) não chegou sequer a ser posta em 
circulação, porquanto apreendida, no dia 24.08.2017 em São Vicente, Cabo Verde, não 
gerando, portanto, disponibilidade financeira decorrente da sua comercialização. Convém, 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 327 
 

 
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. 

 

assim, que o relatório do COAF em questão seja comunicado às autoridades estrangeiras, para 
fim de aprofundamento das apurações. Não há, por ora, elementos que possam configurar 
indícios de crime de eventual delito de lavagem de capitais associado ao tráfico de drogas 
apurado no Brasil. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
310. Processo: 1.14.007.000388/2019-56 - Eletrônico  Voto: 1534/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 

3°). Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que 
determinado empresário vem recebendo indevidamente Benefício de Prestação Continuada ' 
BPC, titularizado por seu filho que possui autismo, sem atender aos critérios socioeconômicos 
estabelecidos pela LOAS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 
Oficiado, o INSS apresentou cópias dos documentos que instruíram o requerimento do 
benefício, em que consta que o ora representado é inscrito junto ao Cadastro Único, situa-se 
como empregado de uma empresa e tem renda familiar per capita compatível com o estipulado 
pelo programa do benefício assistencial. Realizada pesquisa pela Assessoria de Pesquisa e 
Análise ' ASSPA para que se averiguasse a existência de informações que poderiam fragilizar 
a condição socioeconômica declarada pelo representado ante o INSS, não foram constatadas 
irregularidades, sendo que não figura em qualquer quadro societário e não possui veículos 
automotivos ou outros bens móveis de estimável valor. 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). 

 
311. Processo: 1.15.000.003102/2019-17 - Eletrônico  Voto: 1610/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de duplo homicídio (CP, art. 121). Manifestação apresentada 

por advogada relatando que seu cliente teria cometido delito de duplo homicídio a bordo de 
aeronave, em 15/02/2018, tendo a verdade dos fatos sido alterada por conta de orientação de 
sua defesa à época para não ser responsabilizado (penalmente) perante o Juízo Federal Criminal 
do Ceará, com juridição no território do Município de Aquiraz/CE. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O representado foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do 
Ceará, estando em trâmite na Justiça Estadual do referido ente federativo a correspondente ação 
penal. Verifica-se que o requerente busca atrair a competência da Justiça Federal para processar 
as ações e incidentes relacionados ao duplo homicídio, alterando parte de sua versão quando 
decorridos quase 02 (dois) anos do fato, no sentido de que o malsinado ato de execução de uma 
das vítimas teria ocorrido a bordo da aeronave. Eventual modificação na competência para 
processar e julgar duplo homicídio há de ser processada na forma disciplinada pela lei adjetiva 
penal, notadamente pelos dispositivos acima invocados (arts. 95, inc. II, c/c 113/117 c/c 396-
A, do CPP), sob pena de ofensa ao devido processo legal penal. Com efeito, para que ocorra o 
deslocamento da competência pretendido pelo requerente, por força da lei adjetiva, deve-se 
opor exceção de incompetência contra o órgão jurisdicional que está a processar o feito. 
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
312. Processo: 1.15.001.000139/2019-83 - Eletrônico  Voto: 1618/2020 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 5ª 
REGIÃO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de omissão dos órgãos de persecução na apuração de homicídio 

ocorrido contra ambientalista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação 
de que o delito perpetrado contra o ambientalista, em Limoeiro do Norte/CE, encontra-se 
judicializado (os possíveis mandantes e executores foram denunciados). Ademais, notícia de 
regular tramitação da ação penal, a qual, inclusive, encontra-se aguardando julgamento do 
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recurso especial interposto pelo ministério público estadual, em razão da decisão proferida pelo 
TJCE que despronunciou alguns denunciados. Nítido esforço dos órgãos na condução do feito. 
Ausência de conflito ou ajuste entre autoridades policiais, ministeriais e/ou judiciais com o fim 
de postergar ou direcionar a persecução criminal. Inviável, na hipótese, a utilização excepcional 
do incidente de deslocamento de competência, pois não há indicativo de que os órgãos estaduais 
não têm condições de seguir na função de apuração, processamento e/ou julgamento com 
isenção. Não evidenciadas inércia, parcialidade e/ou desaparelhamento dos órgãos de 
persecução na condução do presente caso. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
313. Processo: 1.16.000.000593/2020-41 - Eletrônico  Voto: 1535/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de racismo (Lei n° 7.716/89, art. 20). Manifestação apresentada 

na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que um usuário de rede social escreveu, em 
resposta a uma postagem do Presidente da República ao lado do presidente de uma fundação, 
a seguinte frase: 'Cruz Credo! O planalto tera que ser desinfetado em 2022'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A análise do comentário, no contexto da discussão, 
aponta para uma nítida crítica política. Apesar de o texto apresentar excesso na linguagem 
utilizada, verifica-se que o seu teor não investe contra elementos de raça ou cor, mas critica, de 
forma genérica, os membros do governo federal e o Presidente da República. Também não há 
elementos demonstrativos da prática de crimes contra a honra, ante a constatação de que a 
intenção do autor foi a de revelar reprovação genérica à linha política dos membros do governo, 
com clara intenção de criticar (animus criticandi). 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). 

 
314. Processo: 1.16.000.000646/2020-23 - Eletrônico  Voto: 1663/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), 

consubstanciado no saque de FGTS para aquisição de imóvel, cuja compra foi desfeita 6 (seis) 
meses após a celebração do contrato. Aduz o representante que sua ex-esposa realizou a compra 
de imóvel em 11/07/2002, utilizando recursos do FGTS dele para aquisição. Contudo, em 
06/01/2003, a venda foi desfeita e os valores restituídos, mas sem o pagamento de multa e sem 
devolução dos recursos à conta vinculada do FGTS do representante. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que os fatos trazidos ocorreram há cerca de 17 (dezessete) 
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). 

 
315. Processo: 1.18.000.000425/2020-81 - Eletrônico  Voto: 1592/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 

Ajuizamento de reclamação trabalhista para assegurar direitos trabalhistas e demais 
consectários. Não recolhimento das contribuições previdenciárias durante o vínculo 
empregatício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que o feito 
foi sentenciado pela Justiça do Trabalho (reconhecimento do vínculo empregatício e demais 
consectários). Ainda, notícia de que o juízo estabeleceu multa diária para o caso de 
descumprimento das determinações por parte da reclamada. Verifica-se, diante disso, que a 
pena de multa estabelecida/determinada é suficiente para reprimir a conduta da empresa 
infratora. Ademais, pelo que consta nos autos, não restou comprovado o dolo na conduta, ou 
seja, a vontade inequívoca de suprimir, reduzir, deixar de lançar ou omitir contribuição 
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previdenciária. Ausência de condição e/ou 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). 

 
316. Processo: 1.20.002.000065/2020-49 - Eletrônico  Voto: 1716/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou 

espectro de radiofrequência (Lei n. 9.472/1997, art. 183). Em 5/2/2020, fora constatada, pela 
Anatel, que determinada empresa, localizada em Sorriso-MT, utilizava-se de reforçador de 
sinal para celular, na frequência 845 MHz, de certa operadora de telefonia, sem autorização, 
por meio de equipamento analisador de espectro e antena corneta, com o fim de melhorar a 
qualidade do sinal na área rural em que estava localizada. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Na hipótese, há informação de que existia mera interferência a sinal de 
operadora e não exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou espectro de 
radiofrequência. O uso, portanto, de aparelho(s) de amplificação do sinal não constitui ilícito 
penal, pois utiliza-se restritamente de radiofrequência para expandir, apenas na área em que 
localizada a empresa, o sinal de telecomunicação fornecido pela operadora de telefonia, sendo 
dispensável a outorga estatal para a fruição dele no espaço privado. O bem jurídico tutelado 
pela norma ' a segurança dos meios de telecomunicações ' não sofreu qualquer espécie de lesão, 
ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal. As medidas administrativas já 
devidamente adotadas (lacração, apreensão e/ou interrupção) são suficientes. Ausência de justa 
causa - ou mesmo condição - à persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
317. Processo: 1.20.002.000170/2019-44 - Eletrônico  Voto: 1540/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Informações quanto ao bloqueio do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) da conta 

de M.L.M., mantida na CEF, tendo em vista o recebimento de uma reclamação de um cliente 
relatando que teria sido vítima de estelionato na aquisição de um veículo por meio de site da 
internet. Em busca do montante depositado pelo referido cliente, constatou-se que parte do 
valor do veículo foram os mil reais depositados na conta de M.L.M, motivo pelo qual o bloqueio 
foi efetuado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto crime de estelionato 
entre particulares. O simples fato de o valor supostamente obtido de forma ilícita ter sido 
depositado em conta mantida na CEF não é capaz, por si só, de justificar a atribuição federal. 
Fatos que não revelam circunstâncias evidenciadoras de lesão 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. Desnecessidade de remessa do feito à esfera estadual, uma vez que, de 
acordo com os autos, já fora lavrado Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para apuração dos 
fatos. 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). 

 
318. Processo: 1.22.020.000007/2020-22 - Eletrônico  Voto: 1672/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-
MG  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Um indivíduo requereu, 

judicialmente, mediante fraude, a concessão da aposentadoria por idade rural, após o 
indeferimento do pedido pelo INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na 
hipótese, apesar das declarações prestadas pelo sujeito, na entrevista, verifica-se que o 
requerimento administrativo foi indeferido por ausência de documentação suficiente que 
comprovasse a condição de segurado especial (ausência de prova mínima material). O pedido 
judicial, por sua vez, foi julgado improcedente, pois, também, não houve a comprovação da 
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condição de segurado especial. O juízo pontuou que era possível extrair das circunstâncias 
fáticas que o autor era grande proprietário e produtor rural, pois explorava a atividade rurícula 
como se empresário fosse, mas não em regime de economia familiar. Além disso, asseverou 
que o autor juntou diversos documentos com transações financeiras incompatíveis com a 
condição de trabalhador rural. Destacou que o próprio autor disse residir no centro de 
determinado município mineiro. Ainda, registrou que a esposa do autor é professora aposentada 
com renda mensal de R$ 8.750,76. Observa-se, pelas indicações, que o meio fraudulento 
utilizado não foi eficaz para o fim almejado, qual seja, obtenção do benefício previdenciário. 
Ademais, a conduta praticada não foi capaz de induzir ou manter em erro o Juízo Federal e o 
INSS. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
319. Processo: 1.24.000.001544/2019-10 - Eletrônico  Voto: 1636/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Manifestação sigilosa. Possível prática de 

assédio moral e sexual praticados por Coordenador do Departamento de Engenharia de 
Produção Mecânica da UFPB em face de funcionários e estudantes. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Determinou-se a realização de oitiva dos servidores 
lotados no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal da Paraíba, bem 
como a expedição de notificação ao manifestante para fins de complementação das informações 
inicialmente prestadas, visto que não trouxe nenhuma situação concreta de um constrangimento 
praticado pelo professor e não incluiu os nomes de alunos que teriam sido vítimas de tais atos. 
As acusações veiculadas na representação são destituídas de provas capazes de comprovar a 
prática de conduta criminosa. O representante não trouxe maiores esclarecimentos sobre os 
fatos, especialmente acerca da ocorrência concreta de um constrangimento com o intuito de 
obter vantagem e/ou favorecimento sexual pelo professor, não tendo, também, incluído os 
nomes de alunos que teriam sido vítimas de tais supostos atos. Ademais, nos depoimentos 
colhidos dos servidores lotados no departamento, estes afirmaram desconhecer casos de 
conotação sexual ou discriminatório que envolvesse o coordenador. Ausência de materialidade. 
Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
320. Processo: 1.25.000.003564/2019-98 - Eletrônico  Voto: 1735/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do delito de falsa identidade e de uso de 

documento falso (CP., arts. 307 cc. 304). A Receita Federal identificou a existência de duas 
inscrições de CPF em nome do mesmo contribuinte, tendo sido utilizados dois números de 
identidade diferentes para cada inscrição. Uma delas foi cancelada em procedimento 
administrativo do órgão fiscal. O Instituto de Identificação do Paraná não localizou a certidão 
de nascimento no Registro Civil competente que teria sido apresentada para realizar a inscrição. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que uma das inscrições no 
CPF ocorreu em 22/08/2005. Considerada, em tese, a prática do crime de uso de documento 
falso e/ou falsidade ideológica e/ou falsidade de documento público, tem-se a pena máxima no 
patamar de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, sendo, pois, o prazo de prescrição de 12 (doze) anos. 
Decorridos mais de 15 (quinze anos) da data dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, 
IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, III, CP). Por fim, em relação a outra 
inscrição no CPF, não foi apresentado nenhum indícios de fraude. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
321. Processo: 1.25.008.000465/2019-84 - Eletrônico  Voto: 1569/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de fraude à execução e/ou crime contra a ordem tributária (CP, 

art. 179 ou Lei nº 8.137/90). Comunicação, realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, de 
que dois sujeitos ocultam patrimônio, ao colocarem-no em nome de terceiro, a fim de impedir 
o êxito de execução fiscal ajuizada contra eles. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
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IV). Realização de diligências. A Receita Federal informou não existir procedimento 
administrativo fiscal para apurar infração relativa à presente notícia de fato. Acrescentou existir 
irregularidades em 2010, as quais foram atingidas pela prescrição. A Procuradoria da Fazenda 
Nacional, ciente do caso, não se manifestou nos autos. Considerando a pena máxima abstrata 
cominada ao delito previsto no art. 179 do CP (2 anos), verifica-se que as irregularidades de 
2010 encontram-se realmente prescritas e, por consequência, a punibilidade extinta, nos termos 
dos arts. 109, V e 107, IV, ambos do mesmo diploma legal mencionado. No que atine à eventual 
delito contra a ordem tributária, repisa-se a informação de não existir procedimento 
administrativo fiscal relativo à presente notícia. Nesse caso, a ausência de constituição 
definitiva do crédito tributário impede a deflagração da respectiva ação penal (Súmula 
Vinculante nº 24 do STF e Enunciado nº 79 da 2ª CCR). O acréscimo patrimonial de terceira 
pessoa, por si só, não é suficiente para a caracterização de delito contra a ordem tributária. 
Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de condição e/ou 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). 

 
322. Processo: 1.26.000.000671/2020-61 - Eletrônico  Voto: 1713/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de cárcere privado e/ou promoção de migração ilegal (CP, 

arts. 148 e 232-A). Venezuelanos estariam sendo mantidos em determinado imóvel, localizado 
em Recife/PE e, todos os dias, por volta das 6h, sairiam às ruas, acompanhados por três 
seguranças, portando cartazes, com o fim de angariar dinheiro. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que servidores da Procuradoria da República em 
Pernambuco realizaram diligências, pela manhã, nas ruas da cidade, e não viram venezuelanos 
(crianças, mulheres e homens) pedindo dinheiro. Ademais, em visita ao imóvel, tomou-se 
conhecimento de que os imigrantes viviam em situação difícil, que muitos pediam comida e 
dinheiro em vários locais da cidade, principalmente semáforos, que a arrecadação era entregue 
às famílias para comprar alimentos e que não existia interferência de terceiros para a entrada 
de venezuelanos no país, no seu modo de vida e nos itens arrecadados por eles. Nesse contexto, 
não há que se falar em conduta(s) criminosa(s) a ser(em) apurada(s). Trata-se de imigrantes que 
saíram voluntariamente da Venezuela, em razão da crise econômica, e deslocaram-se ao Brasil 
em busca de comida, dinheiro, trabalho e atendimento de saúde. A prática utilizada pelo grupo 
é meio de sobrevivência. Ausência de materialidade delitiva. Inexistência de justa causa para a 
persecução penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
323. Processo: 1.29.000.000985/2020-51 - Eletrônico  Voto: 1667/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de injúria (CP, art. 140). Determinada página de uma rede social 

veiculou, sem prévia autorização, fatos e fotos de determinada pessoa. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, há indicação de que a página veiculou 
unicamente informações sobre a candidatura do sujeito à presidência de certo hospital. Há 
notícia, também, de que é possível reconhecer apoio à candidatura na página da rede social, em 
que pesem as postagens serem anteriores à data em que era permitida a veiculação de campanha 
nos meios de comunicação. Por último, há registro de que o sujeito enviou e-mail esclarecendo 
que se tratou 'de ato isolado de pessoa desequilibrada e judicialmente interditada, não 
suscitando outras providências'. Ofensa não caracterizada. Sem repercussão negativa. Ausência 
de materialidade delitiva. Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
324. Processo: 1.29.000.004139/2019-77 - Eletrônico  Voto: 1651/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falso testemunho e/ou fraude processual (CP, arts. 342 e 

347). Comunicação, realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, de que determinado sujeito 
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ajuizou reclamação trabalhista contra o noticiante e empresas privadas, com o fim de condená-
lo solidariamente ao pagamento de verbas rescisórias. Segundo ele, há um tratamento 
diferenciado entre as testemunhas, pois algumas declarações, mesmo que inverídicas e em 
contradição as demais provas dos autos, são levadas em consideração pelo juízo. Indicação de 
que existe um conluio entre o reclamante e alguns dos reclamados com vistas a afastar a 
responsabilidade das empresas privadas e impor a condenação exclusivamente a ele, noticiante, 
atingindo seu patrimônio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de justa causa, uma vez 
que inexistem indícios do cometimento de delito(s). Recurso do interessado, com detalhamento 
dos fatos. Em nova manifestação, o Membro do MPF indicou estar ciente do recurso e não 
modificou seu posicionamento. Na hipótese, apesar da pormenorização realizada, não foram 
indicados, tanto na notícia inicial quanto no recurso, elementos capazes de ensejar a atuação do 
MPF. Não há evidencia concreta de que testemunha tenha feito afirmação falsa ou tenha calado 
ou negado a verdade na reclamação trabalhista. Do mesmo modo, não há comprovação de que 
reclamante, reclamados e/ou qualquer envolvido tenham inovado artificiosamente o estado de 
lugar, coisa ou pessoa com o fim de induzir a erro o juiz. Registre-se que o juízo trabalhista 
tomou conhecimento da notícia de fato ora articulada e, ainda assim, não se convenceu acerca 
das alegações de possíveis interferências no feito. Também, não tomou providência de expedir 
ofício ao MPF porque, repise-se, não identificou indícios de crime(s). Eventuais insurgências 
contra decisões trabalhistas desfavoráveis ao noticiante devem ser feitas por meio de recursos, 
sem a interferência do direito penal. Ausência de materialidade delitiva. Inexistência de justa 
causa para a 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). 

 
325. Processo: 1.29.006.000018/2020-30 - Eletrônico  Voto: 1595/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato autuada em virtude de representação formalizada por pessoa cuja identidade é 

preservada por sigilo, na qual relata supostas condutas perpetradas por V. G. U., que 
configurariam descumprimento de medidas cautelares impostas em ação penal, que atualmente 
tramita perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ('Operação 
Enredados'). Aduz que o representando teria agredido, ameaçado e difamado cidadão, conforme 
registrado em Boletim de Ocorrência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Registre-se que as medidas cautelares impostas na referida ação penal foram revogadas em 
17/08/2018 pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, data anterior àquela citada no 
boletim de ocorrência, não se podendo afirmar que houve descumprimento das cautelares 
fixadas. Ademais, extrai-se da representação e dos documentos que a instruem que os fatos 
narrados pelo representante deram ensejo a providências adequadas perante o Juizado Especial 
da Comarca de Belém/PA, tratando-se de supostas infrações penais de menor potencial 
ofensivo que não guardam relação com o objeto da Operação Enredados, tampouco revelam 
tentativa de fuga ou obstrução do processo penal em curso. Assim, os fatos relatados são objeto 
de exame pelo Juízo estadual competente, e tendo em vista que a narrativa não se vincula ao 
processo da Operação citada, não justificando, portanto, a restauração das medidas cautelares 
que já foram revogadas. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
326. Processo: 1.32.000.000064/2020-01 - Eletrônico  Voto: 1559/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de bens pertencentes aos 

índios da Comunidade Darôra/Terra Indígena São Marcos/Município de Boa Vista-RR 
('arrombamento de casa seguido de furto em uma comunidade'). Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, a despeito do(s) crime(s) ter(em) sido praticado(s) em terra 
indígena, verifica-se que atingiu bem(ns) particular(es), o(s) qual(is) não está(ão) vinculado(s) 
aos direitos indígenas propriamente ditos (organização social, costumes, línguas, crenças ou 
terras), nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal. Nesses termos, compete à Justiça 
Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima 
(Súmula nº 140 do STJ). Em acréscimo, informação, também, de que houve o encaminhamento 
do caso à Polícia Civil Estadual. 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). 
 
327. Processo: 1.32.000.000244/2020-85 - Eletrônico  Voto: 1557/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de garimpo ilegal na região de Mucajaí/RR. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Na hipótese, a notícia é vaga e genérica, pois não traz 
nenhum apontamento de coordenadas ou localizações precisas. Ademais, não indica quem são 
os possíveis envolvidos no fato. Registre-se, outrossim, que há informação sobre a existência 
de inquéritos policiais visando apurar a prática de garimpo ilegal no Estado de Roraima. 
Ausência de materialidade e/ou autoria delitiva. Inexistência de justa causa para a persecução 
penal. Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
328. Processo: 1.35.000.001074/2019-19 - Eletrônico  Voto: 1556/2020 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Candidata convocada como 

cotista negra, em concurso público realizado em 2015, em razão de declaração falsa em formulário 
de autodeclaração étnico-racial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de 
diligências. Na hipótese, há informações de que após contato visual com a candidata, observou-se 
que sua pele era clara e que ela não apresentava características afrodescendentes. Há notícias, 
também, de que a candidata foi admitida, pois o estudo/pesquisa realizado pelo IBGE não é claro e 
a avaliação de alguém como pardo ou negro ainda é motivo de grande discussão, e de que ela não 
tomou posse, pois desistiu de assumir o cargo. As normas, sobre o tema, apenas dispõem sobre a 
autodeclaração, sem indicação de critérios para identificar negros ou pardos. Apenas em 2017, na 
ADC nº 41, é que o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que é legítima a utilização, além da 
autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, respeitados os princípios da 
dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa. No mesmo sentido, a Portaria nº 4/18, 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Contudo, a despeito da decisão do STF 
e da Portaria indicada, verifica-se que inexistem critérios fixos/rígidos para a determinação do 
enquadramento racial. Subjetividade do conceito de 'raça'. Declaração baseada na íntima convicção 
do indivíduo. Ausência de comprovação de dolo na conduta. Atipicidade. Homologação do 
arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
329. Processo: 1.34.001.002490/2020-97 - Eletrônico  Voto: 1740/2020 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO  

Relator(a): Dr(a) CLAUDIO DUTRA FONTELLA  
Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado na Procuradoria da República no Município de São 

Paulo a partir de cópias do processo trabalhista nº 1001246-68.2019.5.02.0292, em trâmite na 
2ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha, no qual se relata a possível ocorrência dos crimes de 
frustração de direito trabalhista e de sonegação de contribuição previdenciária, supostamente 
praticados pelos representantes das empresas reclamadas. Segundo se extrai da sentença: "No 
caso dos autos, houve reconhecimento de vínculo de emprego em uma relação não registrada 
na CTPS obreira, dentre outras irregularidades trabalhistas. Diante do reconhecimento de 
vínculo de emprego não registrado na CTPS obreira, tem-se que a prática adotada pela 1ª parte 
ré se enquadra, nos crimes em tese previstos no art. 203 do Código Penal (frustração de direito 
trabalhista mediante fraude) e art. 297, § 4º, do mesmo diploma legal (falsificação de 
documento público ' sonegação dolosa de registro em CTPS), dentre outros". 1) Suposto crime 
de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203). Apurou-se a ausência de registro na CTPS 
apenas do reclamante. Aplicação do Enunciado n. 83 da 2ª CCR: 'Não é de atribuição do 
Ministério Público Federal a persecução penal do crime de frustração de direito assegurado por 
lei trabalhista, previsto no art. 203 do Código Penal, se, após diligências, restar demonstrado 
apenas lesão a um restrito número de trabalhadores.' Recebimento do arquivamento como 
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual. 2) Possível crime descrito no art. 337-A do CP. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, IV). É certo que 'A sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória 
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ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito tributário' 
(Enunciado nº 63 da 2ª CCR/MPF). No entanto, no caso concreto, não houve a constituição do 
crédito tributário pelo Juízo Trabalhista, uma vez que não consta dos autos a liquidação da 
sentença discriminando os valores dos tributos sonegados. O crime tributário acima referido é 
de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. 
Aplicação do Enunciado n. 79 da 2ª CCR: 'Considerando os efeitos da Súmula Vinculante nº 
24 do STF, em regra, o oferecimento de denúncia por crimes contra a ordem tributária (Lei 
8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) ou 
de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) depende do término do 
procedimento administrativo e da consequente constituição definitiva do crédito tributário, 
indispensável condição de procedibilidade.' Homologação do arquivamento.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
Os processos JF/PE-0804594-76.2020.4.05.8300-INQ, 1.29.000.000394/2019-41, 1.22.000.000397/2020-79, 1.30.001.000201/2020-

64 e 1.24.000.001649/2019-79 foram retirados de pauta a pedido dos(as) respectivos(as) relatores(as). 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da Republica 

Coordenadora 
 

MONICA NICIDA GARCIA 
Subprocuradora-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 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00010792-2020| 

PORTARIA Nº 32, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 
CONSIDERANDO a indicação encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-

00009346/2020), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 07/04/2020 e o documento recebido por meio eletrônico (PRR3ª-00010770/2020) 
no dia 30/04/2020; 

CONSIDERANDO que a Portaria PRE-SP nº 27 (PRR3ª 00009484/2020), de 13 de abril de 2020, designou Promotores Eleitorais 
Auxiliares apenas para os casos de propaganda e a Resolução TRE-SP nº 487/2020, prevê também a designação de Auxiliar para os casos de Registro de 
Candidatura e Prestação de Contas; 

CONSIDERANDO que a Portaria PRE-SP nº 27 (PRR3ª 00009484/2020), de 13 de abril de 2020, designou Promotores Eleitorais 
Auxiliares para os casos de propaganda, mas não informou quais os respectivos cargos ocupados pelos Membros no MPE-SP; bem como os respectivos 
nomes e cargos dos Titulares das zonas eleitorais auxiliadas; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/01/2021, 
inclusive); 

RESOLVE: 
DESIGNAR para oficiarem, concomitantemente, até o dia 19/12/2020, na condição de Promotoras e Promotores Eleitorais Auxiliares, 

para atuar nos feitos relativos a Registro de Candidatura (art. 1º, inc. I, da Resolução TRE-SP nº 487/2020) perante as Zonas Eleitorais respectivamente 
indicadas as Exmas. Promotoras e os Exmos. Promotores de Justiça a seguir nominado(a)s: 
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REGISTRO DE CANDIDATURA – ART, 1º INC. I, DA RESOLUÇÃO TRE-SP Nº 487/2020 

ZE1 PROMOTOR(A) AUXILIAR 
/CARGO OCUPADO NO MPE-SP 

ZE2  PROMOTOR TITULAR DA ZE QUE SERÁ 
AUXILIADA /CARGO OCUPADO NO MPE-SP 

LOCAL 

275ª CRISTIANE CORRÊA DE SOUZA HILLAL - 24º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

033ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

378ª ANDRE CECCON - 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DE VILA MIMOSA 

033ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

380ª JOSÉ GERALDO CASSEMIRO DA SILVA - 16º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

033ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

423ª RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA - 33º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

033ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

278ª ROBERTA TONINI QUARESMA - 29º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

176ª VANIA CACERES STEFANONI - 28º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

393ª NADIM MAZLOUM - 1º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE GUARULHOS 

176ª VANIA CACERES STEFANONI - 28º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

394ª CARLOS EDUARDO BRECHANI - 26º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

176ª VANIA CACERES STEFANONI - 28º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

395ª DANIELA CRISTINA RIOS GONÇALVES - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

176ª VANIA CACERES STEFANONI - 28º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

315ª JULIANA DE FREITAS LEVY MANFRIN - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

213ª MARCO ANTONIO DE SOUZA - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

331ª RUTH KATHERINE ANDERSON PINHEIRO - 6º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

213ª MARCO ANTONIO DE SOUZA - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

332ª FILIPE DE MELO EUZEBIO - 17º PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DE OSASCO 

213ª MARCO ANTONIO DE SOUZA - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

266ª 
ª 

PAULO JOSE FREIRE TEOTONIO - 21º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO PRETO 

108ª ALEXANDRE MARCOS PEREIRA - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO 

PRETO 

RIBEIRÃO PRETO 

263ª JOSÉ LUIZ SAIKALI - 12º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

156ª SELMA IAMANI BASTOS PEREIRA - 3º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

307ª ALEXANDRE CID DE ANDRADE - 5º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

156ª SELMA IAMANI BASTOS PEREIRA - 3º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

383ª DÉBORA ELAINE PAULELLA CALMON 
RIBEIRO - 10º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

SANTO ANDRÉ 

156ª SELMA IAMANI BASTOS PEREIRA - 3º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

284ª ADOLFO CESAR DE CASTRO E ASSIS - 8º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

174ª RICARDO CALDEIRA PEDROSO - 19º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

409ª ÉRIKA PUCCI DA COSTA LEAL - 16º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

174ª RICARDO CALDEIRA PEDROSO - 19º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

414ª ROGÉRIO AUGUSTO DE ALMEIDA LEITE - 22º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

174ª RICARDO CALDEIRA PEDROSO - 19º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

342ª MARCELO SIGARI MORISCOT - 20º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

137ª (CARGO VAGO) - 
10º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

SOROCABA 

343ª EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR - 
17º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

137ª (CARGO VAGO) - 
10º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

SOROCABA 

 
DESIGNAR para oficiarem, concomitantemente, até o dia 19/12/2020, na condição de Promotoras e Promotores Eleitorais Auxiliares, 

para atuar nos feitos relativos a Prestação de Contas (art. 1º, inc. II, da Resolução TRE-SP nº 487/2020) perante as Zonas Eleitorais respectivamente 
indicadas as Exmas. Promotoras e os Exmos. Promotores de Justiça a seguir nominado(a)s: 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 336 
 

 
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. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ART, 1º INC. II, DA RESOLUÇÃO TRE-SP Nº 487/2020 
 

ZE3 PROMOTOR(A) AUXILIAR / 
CARGO OCUPADO NO MPE-SP 

ZE4  PROMOTOR TITULAR DA ZE QUE SERÁ 
AUXILIADA / CARGO OCUPADO NO MPE-

SP 

LOCAL 

275ª CRISTIANE CORRÊA DE SOUZA HILLAL - 24º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

274ª ANDREA SANTOS SOUZA - 19º PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

378ª ANDRE CECCON - 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DE VILA MIMOSA 

274ª ANDREA SANTOS SOUZA - 19º PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

380ª JOSÉ GERALDO CASSEMIRO DA SILVA - 16º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

274ª ANDREA SANTOS SOUZA - 19º PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

423ª RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA - 33º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

274ª ANDREA SANTOS SOUZA - 19º PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

278ª ROBERTA TONINI QUARESMA - 29º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

185ª FERNANDA FRANCA CALIXTO - 3º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

393ª NADIM MAZLOUM - 1º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE GUARULHOS 

185ª FERNANDA FRANCA CALIXTO - 3º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

394ª CARLOS EDUARDO BRECHANI - 26º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

185ª FERNANDA FRANCA CALIXTO - 3º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

395ª DANIELA CRISTINA RIOS GONÇALVES - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

185ª FERNANDA FRANCA CALIXTO - 3º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

GUARULHOS 

315ª JULIANA DE FREITAS LEVY MANFRIN - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

276ª GUSTAVO ALBANO DIAS DA SILVA - 8º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

331ª RUTH KATHERINE ANDERSON PINHEIRO - 6º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

276ª GUSTAVO ALBANO DIAS DA SILVA - 8º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

332ª FILIPE DE MELO EUZEBIO - 17º PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DE OSASCO 

276ª GUSTAVO ALBANO DIAS DA SILVA - 8º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

266ª 
ª 

PAULO JOSE FREIRE TEOTONIO - 21º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO PRETO 

265ª AROLDO COSTA FILHO -5º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE RIBEIRÃO PRETO 

RIBEIRÃO PRETO 

263ª JOSÉ LUIZ SAIKALI - 12º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

264ª ALEXANDER MARTINS MATIAS - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

307ª ALEXANDRE CID DE ANDRADE - 5º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

264ª ALEXANDER MARTINS MATIAS - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

383ª DÉBORA ELAINE PAULELLA CALMON 
RIBEIRO - 10º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

SANTO ANDRÉ 

264ª ALEXANDER MARTINS MATIAS - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

284ª ADOLFO CESAR DE CASTRO E ASSIS - 8º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

283ª VERA LUCIA ACAYABA DE TOLEDO - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

409ª ÉRIKA PUCCI DA COSTA LEAL - 16º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

283ª VERA LUCIA ACAYABA DE TOLEDO - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

414ª ROGÉRIO AUGUSTO DE ALMEIDA LEITE - 22º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

283ª VERA LUCIA ACAYABA DE TOLEDO - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

342ª MARCELO SIGARI MORISCOT - 20º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

271ª SIDNEY CESAR RIBEIRO SYDOW - 6º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

SOROCABA 

343ª EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR - 
17º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

271ª SIDNEY CESAR RIBEIRO SYDOW - 6º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

SOROCABA 

 
DESIGNAR para oficiarem, concomitantemente, até o dia 19/12/2020, na condição de Promotoras e Promotores Eleitorais Auxiliares, 

para atuar nos feitos relativos a Propaganda (art. 1º, inc. III, da Resolução TRE-SP nº 487/2020) perante as Zonas Eleitorais respectivamente indicadas 
as Exmas. Promotoras e os Exmos. Promotores de Justiça a seguir nominado(a)s: 
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PROPAGANDA – ART, 1º INC. III, DA RESOLUÇÃO TRE-SP Nº 487/2020 
 

ZE5 PROMOTOR(A) AUXILIAR 
/CARGO OCUPADO NO MPE-SP 

ZE6  PROMOTOR TITULAR DA ZE QUE SERÁ 
AUXILIADA/CARGO OCUPADO NO MPE-SP 

LOCAL 

275ª CRISTIANE CORRÊA DE SOUZA HILLAL - 24º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

379ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

378ª ANDRE CECCON - 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DE VILA MIMOSA 

379ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

380ª JOSÉ GERALDO CASSEMIRO DA SILVA - 16º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

379ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

423ª RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA - 33º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CAMPINAS 

379ª LEONARDO LIBERATTI - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE CAMPINAS 

CAMPINAS 

278ª ROBERTA TONINI QUARESMA - 29º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

279ª HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO NETO - 
25º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

GUARULHOS 

GUARULHOS 

393ª NADIM MAZLOUM - 1º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE GUARULHOS 

279ª HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO NETO - 
25º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

GUARULHOS 

GUARULHOS 

394ª CARLOS EDUARDO BRECHANI - 26º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

279ª HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO NETO - 
25º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

GUARULHOS 

GUARULHOS 

395ª DANIELA CRISTINA RIOS GONÇALVES - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE GUARULHOS 

279ª HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO NETO - 
25º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

GUARULHOS 

GUARULHOS 

315ª JULIANA DE FREITAS LEVY MANFRIN - 7º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

277ª SORANDY AYRES SANTOS - 15º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

331ª RUTH KATHERINE ANDERSON PINHEIRO - 6º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

277ª SORANDY AYRES SANTOS - 15º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

332ª FILIPE DE MELO EUZEBIO - 17º PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DE OSASCO 

277ª SORANDY AYRES SANTOS - 15º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE OSASCO 

OSASCO 

266ª 
ª 

PAULO JOSE FREIRE TEOTONIO - 21º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO PRETO 

305ª RAMON LOPES NETO - 2º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA AUXILIAR DE RIBEIRÃO PRETO 

 

RIBEIRÃO PRETO 

263ª JOSÉ LUIZ SAIKALI - 12º PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

306ª ROSINEI HORSTMANN SAIKALI - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

307ª ALEXANDRE CID DE ANDRADE - 5º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

306ª ROSINEI HORSTMANN SAIKALI - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

383ª DÉBORA ELAINE PAULELLA CALMON 
RIBEIRO - 10º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

SANTO ANDRÉ 

306ª ROSINEI HORSTMANN SAIKALI - 14º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO ANDRÉ 

SANTO ANDRÉ 

284ª ADOLFO CESAR DE CASTRO E ASSIS - 8º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

296ª ULISSES CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS - 
23º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

409ª ÉRIKA PUCCI DA COSTA LEAL - 16º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

296ª ULISSES CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS - 
23º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

414ª ROGÉRIO AUGUSTO DE ALMEIDA LEITE - 22º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

296ª ULISSES CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS - 
23º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO 

SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

342ª MARCELO SIGARI MORISCOT - 20º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

 

356ª ANA ALICE MASCARENHAS MARQUES - 2º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA AUXILIAR DE 

SOROCABA 

SOROCABA 

343ª EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR - 
17º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOROCABA 

356ª ANA ALICE MASCARENHAS MARQUES - 2º 
PROMOTOR DE JUSTIÇA AUXILIAR DE 

SOROCABA 

SOROCABA 
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Anote-se que a designação supra ocorre sem prejuízo da anterior designação de promotor eleitoral titular para atuar nas respectivas 
Zonas Eleitorais (Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 - DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018, e suas posteriores alterações), bem como 
que não ensejará percepção cumulativa de gratificação eleitoral, nos termos do art. 2º da Resolução CNMP n.º 30, de 19 de maio de 2008. 

Os efeitos desta Portaria passam a existir desde a sua publicação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça deste Estado, ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal 

Regional Eleitoral/SP e aos Exmos. Juízes das Zonas Eleitorais de Campinas, Guarulhos, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo 
e Sorocaba. 

Publique-se no D.J.E. e no DMPF-e. 
 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00008566-2020| 
PORTARIA Nº 27, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º, §7° da Resolução CNMP nº 23/2007; 
DETERMINA a conversão em Inquérito Civil Público do Procedimento Preparatório nº 1.12.000.000423/2019-71, para apurar 

eventual responsabilidade pela quebra de sigilo de acordo de colaboração premiada celebrado no curso da operação miríade (IPL nº 0119/2018- 
SR/DPF/AP) antes do oferecimento da denúncia. 

Após os registros de praxe, publique-se, em atenção ao disposto no arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
PAULO HENRIQUE CARDOZO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00008794-2020| 
PORTARIA Nº 28, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP nº 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010; 
DETERMINA a conversão em Inquérito Civil Público do Procedimento Preparatório nº 1.12.000.000753/2019-67, para apurar a 

possível prática de acumulação indevida de cargos públicos pelo servidor Sandro Rodrigues Lima, do Instituto Federal de Educação, Ciência de 
Tecnologia Do Amapá (IFAP). 

Após os registros de praxe, publique-se, em atenção ao disposto no arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
PAULO HENRIQUE CARDOZO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-CFR-BA-00001873-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 16 DE ABRIL DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros  interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, ¿a¿, ¿b¿ e ¿d¿, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com Cecília Petrina 

de Carvalho, nos autos do IC 1.14.002.000177/2019-63, para pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de multa civil e em até 
4(quatro) parcelas, por meio de aquisição e doação de produtos de limpeza, papelaria etc, em favor da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro/BA e/ou 
da Superintendência da Polícia Federal na Bahia. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo (PA), na forma do art. 9º, da Resolução n. 174, tendo por objeto " TAC. Aquisição 
e doação de produtos de limpeza, papelaria etc, em favor da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro/BA e/ou da Superintendência da Polícia Federal 
na Bahia. Acompanhamento do cumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado com Cecília Petrina de Carvalho nos autos do IC 
1.14.002.000177/2019-63"; 

. 
CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00002626-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, CONSIDERANDO 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) as atribuições elencadas no art. 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do MPF; 
d) o trâmite do procedimento extrajudicial com os seguintes dados: 
Notícia de Fato nº 1.15.003.000254/2019-38 
Objeto: “Apurar possível acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos pela médica Leila Carla da Cunha Silva (CPF 

007.551.934-82)”. 
RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos narrados, determinando a adoção das 

seguintes providências: 
a) autuação da presente portaria e da Notícia de Fato que a acompanha como Procedimento Investigatório Criminal, mantendo-se a 

respectiva numeração, com distribuição a este 2º Ofício e área de atuação vinculada à respectiva CCR; 
b) junte-se histórico dos vínculos empregatícios da médica Leila Carla da Cunha Silva registrados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES; 
c) junte-se pesquisa da ASSPA contendo os vínculos registrados em nome da médica Leila Carla da Cunha Silva no Cadastro Nacional 

de Informações Sociais – CNIS; 
d) junte-se extrato do Portal da Transparência federal, indicando vínculo de Leila Carla da Cunha Silva com a Universidade Federal 

do Ceará, no cargo/emprego/ função de professor do Magistério Superior; 
e) junte-se extrato do Portal da Transparência do Estado do Ceará, indicando vínculo de Leila Carla da Cunha Silva com a PEFOCE 

desde 12/02/2008, no cargo de Médico Perito Legista, com carga horária de 40 horas e situação “ativa”; 
f) oficie-se à Universidade Federal do Ceará - UFC, requisitando que informe/remeta o seguinte, em relação ao vínculo com o(a) 

servidor(a)/empregado(a) Leila Carla da Cunha Silva (CPF 007.551.934-82): 1) o tipo de vínculo com o(a) servidor(a)/empregado(a), remetendo cópia 
do contrato (se o vínculo for celetista) ou dos atos de nomeação, posse e exoneração (se o vínculo for estatutário); 2) as datas inicial e final do vínculo, e 
as atribuições do cargo/emprego/função ocupado(a); 3) a carga horária e a jornada semanal do cargo/emprego/função, ao longo do período do vínculo, 
bem como o(s) local(is) onde os serviços são (e foram) prestados; 4) a remessa de relatório de frequência ou documento similar que registre o 
comparecimento do(a) servidor(a)/empregado(a), e principalmente os afastamentos, desde 01/01/2015 até o momento do cumprimento da requisição; 5) 
cópia das fichas financeiras do(a) servidor(a), mostrando a evolução salarial durante todo o período trabalhado; 6) a remessa de cópia de todas as 
declarações de inacumulabilidade de cargos/empregos assinadas pelo(a) servidor(a)/empregado(a) desde a sua admissão, inclusive as firmadas 
posteriormente (quando tiverem sido exigidas), informando ainda se houve recusa em assinar tais documentos; 

g) oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, solicitando que informe/remeta o seguinte, em relação ao vínculo 
com o(a) servidor(a)/empregado(a) Leila Carla da Cunha Silva (CPF 007.551.934-82): 1) o tipo de vínculo com o(a) servidor(a)/empregado(a), remetendo 
cópia do contrato (se o vínculo for celetista) ou dos atos de nomeação, posse e exoneração (se o vínculo for estatutário); 2) as datas inicial e final do 
vínculo, e as atribuições do cargo/emprego/função ocupado(a); 3) a carga horária e a jornada semanal do cargo/emprego/função, ao longo do período do 
vínculo, bem como o(s) local(is) onde os serviços são (e foram) prestados; 4) a remessa de relatório de frequência ou documento similar que registre o 
comparecimento do(a) servidor(a)/empregado(a), e principalmente os afastamentos, desde 01/01/2015 até o momento do cumprimento da requisição; 5) 
cópia das fichas financeiras do(a) servidor(a), mostrando a evolução salarial durante todo o período trabalhado; 6) a remessa de cópia de todas as 
declarações de inacumulabilidade de cargos/empregos assinadas pelo(a) servidor(a)/empregado(a) desde a sua admissão, inclusive as firmadas 
posteriormente  (quando tiverem sido exigidas), informando ainda se houve recusa em assinar tais documentos; 

h) ofício à Secretaria de Saúde do Município de Itapipoca, requisitando que informe/remeta o seguinte, em relação ao vínculo com 
o(a) servidor(a)/empregado(a) Leila Carla da Cunha Silva (CPF 007.551.934 82): 1) a natureza de cada um do(s) vínculo(s) mantido(s) pelo(a) referido(a) 
médico(a) com o município, ou seja, se concursado, contratado ou temporário, remetendo cópia do contrato (se o vínculo for celetista) ou dos atos de 
nomeação, posse e exoneração (se o vínculo for estatutário); 2) as datas inicial e final dos vínculos e as atribuições do(s) cargo(s)/emprego(s)/função(ões) 
ocupado(s); 3) a carga horária e a jornada semanal do(s) cargo(s)/emprego(s), bem como o(s) local(is) onde os serviços foram prestados ao longo do 
período do vínculo; 4) a remessa de relatório de frequência ou documento similar que registre o comparecimento do(a) servidor(a)/empregado(a), e 
principalmente os afastamentos, desde 01/01/2015 até o momento do cumprimento da requisição; 5) cópia das fichas financeiras do(a) servidor(a), 
mostrando a evolução salarial durante todo o período trabalhado; 6) a remessa de cópia de todas as declarações de inacumulabilidade de cargos/empregos 
assinadas pelo(a) servidor(a)/empregado(a) desde a sua admissão, inclusive as firmadas posteriormente (quando tiverem sido exigidas), informando ainda 
se houve recusa em assinar tais documentos; 7) o nome e qualificação (CPF, endereço, etc.) dos Secretários de Saúde e dos chefes imediatos do(a) 
médico(a), ao longo do período dos vínculos; 

i) oficie-se à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, requisitando que informe/remeta o seguinte, em relação ao vínculo com o(a) 
médico(a) Leila Carla da Cunha Silva (CPF 007.551.934-82): 1) a natureza do(s) vínculo(s) mantido(s) com o(a) referido(a) médico(a), ou seja, se 
empregado, prestador de serviços autônomo, etc., remetendo cópia do contrato envolvendo as partes; 2) as datas inicial e final dos vínculos e as atribuições 
do profissional; 3) a carga horária e a jornada semanal, ao longo do período dos vínculos; 4) a remessa de relatório de frequência ou documento similar 
que registre o comparecimento do(a) profissional, e principalmente os afastamentos, desde 01/01/2015 até o momento do cumprimento da requisição; 5) 
cópia das remunerações mensais ao profissional, mostrando a evolução salarial durante todo o período trabalhado; 

j) junte-se o processo de n° 0000836-72.2019.5.07.0038, que tramita na 2ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, que foi conseguido junto 
ao site TRT 7ª Região. Ademais, oficie-se à Vara do Trabalho onde tramita o processo movido por Leila Carla da Cunha Silva (CPF 007.551.934-82) 
contra a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, solicitando cópia integral dos autos. 
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Quanto à CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CIPATOLOGIA LTDA (CNPJ 
08.629.302/0001-35) e ao HOSPITAL VIDA LTDA (CNPJ 06.333.692.0001/35), verifico que Leila Carla da Cunha Silva (CPF 007.551.934-82) é sócia 
dos dois estabelecimentos, não tendo utilidade a expedição de ofícios, ressalvando-se que ela tem carga horária de 10h no primeiro, consoante registro 
no CNES, e de 20h no segundo, segundo informação no seu Currículo Lattes, anexado à representação. 

 
JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00015443-2020| 

PORTARIA Nº 21, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatário, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 
129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 
promover o inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
na Constituição; 

Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de 
interesses indisponíveis; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório n° 1.20.000.002189/2018-64 em INQUÉRITO CIVIL para apurar supostos atos 
de improbidade administrativa no Convite 2/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT. 

Desnecessária a comunicação à CCR, eis que registrada eletronicamente. 
Registre-se. Autue-se. Publique-se (caso não seja SIGILOSO). 
 

VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 
  Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004542-2020| 
PORTARIA Nº 40, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
1.20.004.000155/2020-10. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14367 (Município: Aripuanã/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
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c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 
Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004529-2020| 
PORTARIA Nº 41, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000154/2020-75. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 9868 (Município: Querência/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004531-2020| 
PORTARIA Nº 42, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000153/2020-21. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 
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CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 9933 (Município: Querência/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004511-2020| 
PORTARIA Nº 43, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000152/2020-86 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 15175 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004507-2020| 
PORTARIA Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000151/2020-31 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 15179 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004480-2020| 
PORTARIA Nº 45, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000150/2020-97. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 19064 (Município: Rondolândia/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 344 
 

 
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. 

 

c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 
Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004466-2020| 
PORTARIA Nº 46, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000149/2020-62. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 1082 (Município: Santa Terezinha/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004524-2020| 
PORTARIA Nº 47, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000148/2020-18. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 
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CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 3212 (Município: Santa Cruz do 
Xingu/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004527-2020| 
PORTARIA Nº 48, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000147/2020-73. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 3253 (Município: Santa Cruz do 
Xingu/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004539-2020| 
PORTARIA Nº 49, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000146/2020-29. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14176 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004463-2020| 
PORTARIA Nº 50, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000144/2020-30. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 1071 (Município: Confresa/MT). 
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Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004526-2020| 
PORTARIA Nº 51, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000143/2020-95. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 3233 (Município: Santa Cruz do 
Xingu/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004537-2020| 
PORTARIA Nº 52, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000142/2020-41. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14084 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004548-2020| 
PORTARIA Nº 53, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000141/2020-04. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14611 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004533-2020| 
PORTARIA Nº 54, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000140/2020-51. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 9949 (Município: Bom Jesus do 
Araguaia/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004546-2020| 
PORTARIA Nº 55, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000139/2020-27. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
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objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14609 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004525-2020| 
PORTARIA Nº 56, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000138/2020-82. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 3229 (Município: Santa Cruz do 
Xingu/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004549-2020| 
PORTARIA Nº 57, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000136/2020-93. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
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garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14777 (Município: Juína/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004461-2020| 
PORTARIA Nº 58, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000135/2020-49. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 1067 (Município: Confresa/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
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c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 
Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004528-2020| 
PORTARIA Nº 59, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000134/2020-02. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 9860 (Município: São Félix do 
Araguaia/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004535-2020| 
PORTARIA Nº 60, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000133/2020-50. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 
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CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 10044 (Município: Brasnorte/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004544-2020| 
PORTARIA Nº 61, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000132/2020-13. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14392 (Município: Cotriguaçu/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004580-2020| 
PORTARIA Nº 62, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000131/2020-61. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14845 (Município: Juína/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004543-2020| 
PORTARIA Nº 63, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000124/2020-69. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 15003 (Município: Colniza/MT). 
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Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004515-2020| 
PORTARIA Nº 64, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000130/2020-16 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 15110 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004575-2020| 
PORTARIA Nº 65, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000129/2020-91. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14912 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004550-2020| 
PORTARIA Nº 66, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000128/2020-47. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR (Cível) com o seguinte 
resumo: 4ª CCR - Projeto Institucional "Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14997 
(Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004564-2020| 
PORTARIA Nº 67, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000127/2020-01. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14945 (Município: Aripuanã/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004476-2020| 
PORTARIA Nº 68, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000126/2020-58. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 19083 (Município: Colniza/MT). 
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Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004519-2020| 
PORTARIA Nº 69, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000125/2020-11. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 15075 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004532-2020| 
PORTARIA Nº 70, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000123/2020-14. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: Autue-se como NF vinculada a 4ª 
CCR (Cível) com o seguinte resumo: 4ª CCR - Projeto Institucional "Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM 
Juína/MT - PRODES 15038 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004572-2020| 
PORTARIA Nº 71, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000122/2020-70. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14941 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004470-2020| 
PORTARIA Nº 72, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000121/2020-25. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 26683 (Município: São Félix do 
Araguaia/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004485-2020| 
PORTARIA Nº 73, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000120/2020-81. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
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objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 19051 (Município: Rondolândia/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004517-2020| 
PORTARIA Nº 74, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
nº 1.20.004.000119/2020-56. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 15089 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004577-2020| 
PORTARIA Nº 75, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000118/2020-10. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
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garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14906 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004545-2020| 
PORTARIA Nº 76, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000117/2020-67. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14537 (Município: Aripuanã/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
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c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 
Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004541-2020| 
PORTARIA Nº 77, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000116/2020-12. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14248 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004540-2020| 
PORTARIA Nº 78, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000115/2020-78. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 
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CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14242 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004523-2020| 
PORTARIA Nº 79, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000114/2020-23. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 3211 (Município: Santa Cruz do 
Xingu/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004534-2020| 
PORTARIA Nº 80, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000113/2020-89. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 10020 (Município: Novo Santo 
Antônio/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004556-2020| 
PORTARIA Nº 81, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000112/2020-34. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14968 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
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c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 
Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004472-2020| 
PORTARIA Nº 82, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000111/2020-90. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 26682 (Município: Querência/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004559-2020| 
PORTARIA Nº 83, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000110/2020-45. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 
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CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14954 (Município: Aripuanã/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004520-2020| 
PORTARIA Nº 84, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000109/2020-11. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 15067 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004495-2020| 
PORTARIA Nº 85, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000108/2020-76 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 18847 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004490-2020| 
PORTARIA Nº 86, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000107/2020-21 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 18870 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
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c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 
Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004500-2020| 
PORTARIA Nº 87, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000106/2020-87 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 18823 (Município: Aripuanã/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004570-2020| 
PORTARIA Nº 88, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000105/2020-32. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 
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CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14943 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004553-2020| 
PORTARIA Nº 89, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000104/2020-98. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Juína/MT - PRODES 14980 (Município: Colniza/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00004458-2020| 
PORTARIA Nº 90, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.20.004.000096/2020-80. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado Amazônia Protege, 
que tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia. 

CONSIDERANDO o laudo pericial apresentado pela E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal dando 
conta a desmatamento que se insere dentro do projeto Amazônia Protege. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento com o seguinte objeto: 4ª CCR - Projeto Institucional 
"Amazônia Protege Fase 3" - Área de desmatamento ilícito para atuação da PRM Barra do Garças/MT - PRODES 9950 (Município: Bom Jesus do 
Araguaia/MT). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Jurídico proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 - Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL), bem como o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege (campo observação); 
c) que a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 

Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista nos artigos 6º e 16, 
da Resolução CSMPF nº 87; 

d) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-NVI-MS-00001822-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 

Ref.: PP nº 1.21.003.000150/2019-26 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República signatário, com fundamento no artigo 127, caput, 
e no artigo 129, incisos III e V, da Constituição Federal; no artigo 6º, inc. VII, alínea b, e no art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 1°, inc. 
IV e no art. 8°, §1°, da Lei n° 7.347/85; e no artigo 2º, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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 (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO também as atribuições elencadas no artigo 129 da Constituição Federal, dentre elas a de zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia (inciso II); 

CONSIDERANDO o relato, efetuado na Sala de Atendimento ao Cidadão, de que o curso de auxiliar de saúde bucal, ministrado pelo 
Centro de Educação Profissional IPED-MS, localizado na Rua Inglaterra, nº 595, bairro Jardim Vale Encantado, Naviraí/MS, em tese, estaria sendo 
deficitário, pois a instituição não estaria ministrando aulas práticas e estágio supervisionado previstos e necessários para a conclusão do curso, bem como 
grande parte das matérias teóricas estariam sendo ministradas na forma de videoaulas e que algumas não foram concluídas antes do término do curso, 
estando, portanto, em desacordo com o que prescreve a Lei 11.889/2008, bem como com a Resolução CFO nº 63/2005; 

CONSIDERANDO que ainda não há elementos suficientes a permitir a celebração de compromisso de ajustamento de conduta, 
expedição de recomendação ou o ajuizamento de ação judicial, sendo necessária aguardar a conclusão de diligências em curso (postergada pela suspensão 
do atendimento presencial dos órgãos e repartições públicas da administração municipal em virtude da pandemia de COVID-19), qual seja,  a resposta 
ao ofício encaminhado ao Procon do município de Navirai/MS, o qual questiona o referido órgão sobre a existência de denúncias/reclamações sobre os 
cursos ministrados pelo Centro de Educação Profissional IPED-MS, informações imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do 
melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

DETERMINO a conversão do presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL, devendo ser tomada as seguintes providências: 
Autue-se esta Portaria e o PP nº 1.21.003.000150/2019-26, como Inquérito Civil, constando na capa a seguinte ementa: 
“CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Apurar possíveis irregularidades/deficiências 

na prestação dos serviços relativos ao curso de Auxiliar de Saúde Bucal ministrado pelo Centro de Educação Profissional IPED-MS, localizado na Rua 
Inglaterra, 595, Jardim Vale Encantado, Naviraí/MS, conforme representação realizada em 10/09/2019”. 

Comunique-se a Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, no prazo de 
10 (dez) dias, via Sistema Único de Informação; 
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Para secretariar o procedimento, designo os servidores deste gabinete, os quais deverão zelar pelo respeito ao prazo para conclusão 
do presente Inquérito Civil; 

Sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, devendo a publicação se resumir a ementa do 
procedimento. 

Por fim, considerando a existência de diligências em curso (resposta ao ofício encaminhado ao Procon do município de Navirai/MS), 
deixo, por ora, de indicar novas diligências. 

Com a resposta ao referido oficio, retornem os autos conclusos. 
 

MARCELO JOSE DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00011479-2020| 
PORTARIA Nº 37, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 
CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 09 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 

10 de junho de 2008, e da Portaria n. 1371/2020-PGJ, de 29.04.2020; 
RESOLVE: 
Designar o Promotor de Justiça DANIEL HIGA DE OLIVEIRA para, sem prejuízo das suas funções, exercer as funções de Promotor 

Eleitoral Substituto perante a 40ª Zona Eleitoral, no período de 22 a 30.04.2020, em razão de licença da titular. 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00024839-2020| 

PORTARIA Nº 68, DE 27 DE ABRIL DE 2020 
 

(Instauração de Inquérito Civil). Notícia de Fato n.º 1.22.024.000219/2019-36 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, da Constituição 
Federal e artigo 1º da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 
para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 
Constituição Federal c/c artigos 5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 
destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, na forma do artigo 1º da Resolução  nº 87/2010 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar 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 acidente de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 
constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público 
da União; 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG, a Notícia de Fato n.º 
1.22.024.000361/2018-01, com a seguinte ementa: 

"Suposto dano ambiental ocasionado por FERNANDO ANGELINO DA SILVA e JOSÉ VENÂNCIO XAVIER no leito do Ribeirão 
do Carmo, Furquim, em Mariana, MG. Cópia do auto judicial de nº 1002010-48.2019.4.01.3822". 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4.º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, bem como no artigo 2º, II, da Resolução CNMP 
n.º 23/2007; 

DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 
"Suposto dano ambiental ocasionado por FERNANDO ANGELINO DA SILVA e JOSÉ VENÂNCIO XAVIER no leito do Ribeirão 

do Carmo, Furquim, em Mariana, MG. Cópia do auto judicial de nº 1002010-48.2019.4.01.3822". 
DETERMINO, na forma dos artigos 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução n.º 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e da presente notícia de fato como Inquérito Civil. 
DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução nº 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 
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DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, 
seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 
transcurso. 

 
TARCÍSIO HENRIQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00024764-2020| 
PORTARIA Nº 69, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
(Instauração de Inquérito Civil). Procedimento Preparatório n.º 
1.22.000.001532/2019-60 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, e; 

CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Preparatório em referência, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades 
referentes à Portaria GM/MG n.º 1.675, de 7 de junho de 2018, que alterou as Portarias Consolidadas n.º 3 e 6, ambas de 27 de junho de 2017, no tocante 
à Portaria n.º 389/2014, que dispõe sobre a organização, funcionamento e financiamento do cuidado com a pessoa com Doença Renal Crônica, em virtude 
de possível agravamento de riscos sanitários e perdas assistenciais, com benefício ao setor privado/clínicas satélites e prejuízo ao SUS e ao usuário; 

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação deste Procedimento já se encontra vencido, e o disposto no artigo 4.º, §§ 1.º e 4.º, e no 
artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010; 

DETERMINO a instauração de Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 
"apurar possíveis irregularidades decorrentes do regramento estabelecido na Portaria GM/MG n.º 1.675, de 7 de junho de 2018, que 

alterou as Portarias Consolidadas n.º 3 e 6, ambas de 27 de junho de 2017, no tocante à Portaria n.º 389/2014, que dispõe sobre a organização, 
funcionamento e financiamento do cuidado com a pessoa com Doença Renal Crônica, em virtude de possível agravamento de riscos sanitários e perdas 
assistenciais, com benefício ao setor privado/clínicas satélites e prejuízo ao SUS e ao usuário" 

DETERMINO, na forma dos artigos 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2.º da Resolução n.º 
87/2010 do  Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e presente Procedimento Preparatório como Inquérito Civil; 

DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução n.º 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 
no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 

DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, 
seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão deste inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Após, reiterem-se os termos do Ofício PRMG/PRDC/HMS n.º 7808/2019 e mantenham-se os autos acautelados no NUCIVE por até 
40 (quarenta) dias, no aguardo da resposta. 

 
HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00016092-2020| 
PORTARIA Nº 32, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República, signatária, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 129, inciso I, da Constituição da República de 1988, pelos arts. 6º, inciso V, e 8º da Lei Complementar 75/1993 e pelo art. 18 da 
Resolução 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e 

CONSIDERANDO que, no bojo do inquérito policial n° 1005369-29.2020.4.01.3900 (instaurado com o objetivo de apurar a 
ocorrência do crime previsto no art. 14, II c/c art. 171, §3º, ambos do Código Penal, tendo em vista que, no dia 10/05/2018, na Agência da Previdência 
Social Belém-Marco, LUIZ CLÁUDIO LIMA DA SILVA apresentou laudos médicos e fisioterápicos materialmente falsos ao Perito do INSS, com 
intuito de, mediante fraude, prorrogar seu benefício de auxílio-doença), constatou-se a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, 
instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, vinculado ao 8º Ofício, para as tratativas buscando a 
celebração de Acordo de Não Persecução Penal com LUIZ CLÁUDIO LIMA DA SILVA. O procedimento também terá por objeto o acompanhamento 
do cumprimento do ANPP, após a devida homologação pela Justiça Federal. 

 
MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00004148-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 3 DE MAIO DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.23.003.000221/2020-50. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93: 

CONSIDERANDO que a Constituição da República 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 cumprimento dessas atribuições, tem o Ministério Público Federal as funções de promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como de 
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zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental, notadamente aqueles 
de natureza indisponível ou de repercussão social inata, podendo, para tanto, expedir Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e à 
observância dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para adoção de providências cabíveis, tudo na forma 
do art. 129, incs. II, III e IX, CRFB, c/c o art. 6º, incs. VII e XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 4º da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 164, de 
28/3/2017, as Recomendações podem ser dirigidas, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de 
direito público ou privado, que tenha condições de adotar ou deixar de adotar ações para salvaguardar interesses, direitos e bens cuja tutela incumba ao 
Ministério Público; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato 1.23.003.000221/2020-50, instaurada para apurar 
informação de que a população abrangida pela área de atribuição desta Procuradoria estaria enfrentando dificuldades no recebimento de benefícios sociais 
(bolsa família e auxílio emergencial), inclusive com notícia de exigência de pagamentos condicionados a compras e cobranças indevidas, o que se agrava 
no contexto de limitações de atividades econômicas, fruto da pandemia de Covid-19; 

CONSIDERANDO que o regime de prestação de serviços Caixa Aqui é regulamentado pela norma Circular nº 621 de 2013 e pela 
Lei 8.987/1995; 

CONSIDERANDO que a norma Circular nº 621 de 2013 define que "25.1 A PERMISSIONÁRIA que descumprir as especificações, 
padrões, procedimentos, orientações e rotinas operacionais em vigor, sejam elas referentes ao atendimento prestado, assim como aos produtos 
comercializados ou aos serviços disponibilizados aos clientes, incorre em irregularidade, passível de sanção administrativa, conforme descrito no Anexo 
II"; 

CONSIDERANDO que a norma Circular Caixa nº 256, de 8 de abril de 2019, até mesmo em caso de permissão lotérica, com vínculo 
jurídico mais robusto, define como hipótese de revogação compulsória o cometimento de irregularidade consistente em “exigir dos clientes qualquer 
contrapartida em troca dos serviços prestados em nome da CAIXA ou cobrar por iniciativa própria qualquer tarifa relacionada à prestação dos serviços 
previstos no contrato de Correspondente”; 

CONSIDERANDO que o art. 7º da Lei n. 8.987/1995 garante como direito dos usuários dos serviços públicos, entre outros: I - receber 
serviço adequado; IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço 
prestado; V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço; exigindo da concessionária 
que preste serviço adequado e capte, aplique e gira os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

CONSIDERANDO que será oficiado à Presidência do Conselho de Fundos Governamentais e Loterias da Caixa Econômica Federal 
encaminhando-se notícia das possíveis irregularidades na prestação de serviços por permissionária Caixa Aqui do município de Porto de Moz/PA; 

CONSIDERANDO que o permissionário, ao desempenhar função pública delegada, é considerado funcionário público para fins 
penais (art. 327, CP), de modo que o recebimento de vantagem indevida em razão do exercício dessas atribuições, se confirmado, pode configurar, a um 
só tempo e em tese, crime de peculato (art. 312, CP), punido com reclusão de 2 a 12 anos, e improbidade administrativa (art. 9º, I, Lei n. 8.429/92); 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao Comercial Bahia e M A Comercial, situados em Porto de Moz/PA, sob pena de adoção das medidas 

administrativas e judiciais cabíveis, dentre elas o ajuizamento de ações pertinentes, em caso de não cumprimento da recomendação: 
1) Que se abstenha de cobrar quaisquer contrapartidas, financeiras ou não, para viabilizar o pagamento de benefícios sociais ou de 

qualquer outra natureza, que não estejam estabelecidas e admitidas pela outorga de serviços delegado pela Caixa Econômica Federal; 
2) Tornar pública a presente Recomendação, de modo que seja afixada em mural de avisos ou local com fim semelhante que garanta 

ampla visibilidade do seu teor, bem como para noticiar que eventuais denúncias de irregularidades podem ser reportadas ao Ministério Público Federal 
pelo endereço eletrônico www.mpf.mp.br/mpfservicos; 

3) Comprovar, por quaisquer meios, inclusive fotografias e vídeos, que se deu referida publicidade à presente Recomendação. 
RECOMENDAR à Caixa Econômica Federal e ao PROCON Porto de Moz/PA que adotem medidas fiscalizatórias, preventivas e, 

eventualmente, sancionatórias, referentes à notícia de cobrança indevida de contrapartidas para a realização de pagamentos pelas permissionárias Caixa 
Aqui Comercial Bahia e M A Comercial em Porto de Moz/PA, com comunicação ao MPF dos seus resultados. 

FIXAR, na forma do art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar nº 75/93 e do art. 10 da Resolução CNMP nº 164/2017, O PRAZO DE 
10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento da presente, para que os respectivos destinatários comuniquem se pretendem acatar o disposto nesta 
Recomendação, apresentando informações detalhadas sobre as providências já adotadas para o seu atendimento ou eventuais justificativas para o seu não 
atendimento, acompanhadas de documentação comprobatória. 

Quanto à eficácia da presente Recomendação, informa o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que, em que pese não possuir caráter 
vinculativo e obrigatório, a Recomendação: (a) é meio extrajudicial voluntário e amigável de prevenção de litígio (art. 840 do Código Civil, em analogia), 
em tentativa do MPF instar a solução do problema sem sobrecarregar o Poder Judiciário; (b) constitui em mora o destinatário quanto às providências 
recomendadas (art. 397, parágrafo único do Código Civil), prevenindo responsabilidades (art. 867 do anterior Código de Processo Civil, em analogia, 
atual art. 727); (c) torna inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado, perdendo este a partir de então o argumento de que não 
sabia do caráter ilícito de sua conduta ativa ou omissiva, caracterizando, assim, o dolo ou má-fé para viabilizar futuras responsabilizações em sede de 
ação por ato de improbidade administrativa quando tal  elemento subjetivo for exigido; e (d) constitui-se em elemento probatório em sede de ações cíveis 
ou criminais, registrando-se ainda que a manutenção de ação ou omissão ilegais em  desconformidade com a presente Recomendação poderá implicar o 
manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis para responsabilização civil, criminal e administrativa. 

Determina-se, por fim, a publicação desta Recomendação pelas vias de praxe e a ciência aos destinatários. 
 

MATHEUS DE ANDRADE BUENO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00016091-2020| 
DESPACHO N° 4.270, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
Trata-se inquérito policial instaurado com o objetivo inicial de apurar a ocorrência do crime de roubo, previsto no art. 157 do Código 

Penal, praticado em 23/1/2018 por dois homens não identificados, que abordaram magistrada federal e, mediante grave ameaça exercida com emprego 
de arma de fogo, subtraíram-lhe o telefone funcional, marca Motorola, modelo G5 Plus, IMEI - 351862086783931. 
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Iniciadas as investigações, e apesar de esgotadas as diligências investigativas, a autoria do crime de roubo restou prejudicada. Porém, 
o monitoramento do celular, por meio de medida cautelar autorizada judicialmente nos autos do processo nº 2518-05.2018.4.01.3900, permitiu o rastreio 
do aparelho e, por conseguinte, a localização do seu receptador. 

Chegou-se, assim, ao nome de HAROLDO UCHÔA DE ANDRADE, o qual, ouvido pela autoridade policial no dia 23/2/2018, 
afirmou haver adquirido o telefone celular na feira do Capucho, da pessoa conhecida como PELÉ que reside perto do local, a um preço abaixo do praticado 
no mercado, sem nota fiscal. Após, disse ter revendido o aparelho pela internet. 

Da análise dos autos, vislumbra-se que caso em comento admite a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, 
instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 

Ante o exposto, determino a notificação do investigado HAROLDO UCHÔA DE ANDRADE para comparecimento à sede da 
Procuradoria da República no Pará após a normalização do expediente a partir do controle da pandemia da COVID-19, necessariamente acompanhado 
de advogado particular ou defensor público, oportunidade em poderá manifestar seu interesse quanto à celebração do acordo em questão. 

Determino, ainda, a instauração de Procedimento de Acompanhamento, no bojo do qual serão tomadas as providências necessárias 
para celebração do ANPP, conforme a Orientação Conjunta Nº 03/2018 - MPF, item 3 (revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/2019).  

Por fim, registre-se a suspensão do presente apuratório no sistema Único (registrando-se esse evento "Diligência Pendente"). 
 

MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00014978-2020| 
PORTARIA Nº 51, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.24.000.000752/2019-00 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida no 
art. 129, II e III, da Constituição Federal; no art. 5º, III, “b” e “d”, bem como no art. 6º, VII, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, I e 
IV, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
bem como da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF); 

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República na Paraíba o Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado para 
apurar supostos danos ambientais causados pelo trânsito de veículos automotores na faixa de praia do Município de Rio Tinto/PB; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público da Paraíba enviou ao Prefeito do Município de Rio Tinto a Recomendação nº 12/2018, 
em novembro de 2018, para que, com a máxima urgência, exercesse o seu poder de polícia e promovesse efetiva fiscalização, de modo a coibir e reprimir 
o trânsito e a permanência de veículos na faixa de areia das praias da localidade, adotando as medidas administrativas cabíveis; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar mais detalhadamente o caso; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes 

providências: 
1. Registre-se e autue-se esta portaria; 
2. Cumpra-se o Despacho nº 4665/2020; 
3. Publique-se. 

 
BRUNO GALVÃO PAIVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00021035-2020| 

PORTARIA Nº 36, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 

(CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO) 
 

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceituam o art. 129, II, da 
Constituição da República de 1988, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 3 de 
agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a tutela dos direitos individuais homogêneos, coletivos, 
os interesses sociais (art. 127 da Constituição), bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados constitucionalmente; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003830/2019-45 foi instaurado em cumprimento a determinação contida 
no Despacho nº 10081/2019, proferido no Inquérito Civil nº 1.26.000.001977/2015-77, em tramitação no 1º Ofício da PRPE (Combate à Corrupção), em 
que se apura, entre outras, notícia de que o Diretor do IFPE em Recife teria autorizado a redução da jornada de trabalho de servidores do Campus, 
indiscriminadamente, para seis horas diárias, a fim de se beneficiar em eleição na qual seria candidato; 

Considerando a juntada da Manifestação nº 20190080593, pela qual o(a) interessado(a), que solicitou sigilo de seus dados, noticiou 
que, em diversos campi do IFPE, servidores de regime com carga horária semanal de 40 horas vêm exercendo somente 30 horas semanais, por serem 
alocados para setores em que existe tal redução de jornada, mesmo sem demanda, e, na maioria das vezes, por apadrinhamento de gestores, bem assim 
que a maior parte dos servidores não cumprem nem mesmo as 30 horas semanais, fazem pausa para almoço (quando a carga horária diária, nesse regime, 
deveria ser corrida) e faltam sem apresentar justificativas; 
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Considerando que a Reitoria do IFPE e a Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco foram instadas a se manifestar 
sobre o cumprimento das recomendações referentes às constatações 1.1.2.1 a 1.1.2.5 do Relatório de Auditoria nº 201800575 da CGU, que dizem respeito 
à flexibilização da jornada de trabalho dos servidores do Campus Recife; 

Considerando a apresentação de cronograma, pelo IFPE, para atendimento às recomendações da CGU, cuja última etapa está prevista 
para o mês de dezembro de 2020; 

Considerando a informação da CGU/PE, no sentido de que, do total de treze recomendações, duas estão sendo atendidas, restando 
onze pendentes de atendimento, entre as quais estão as constatações 1.1.2.1 a 1.1.2.5; 

Considerando a remessa de cópia do Ofício nº 66/2020/GR/IFPE à CGU/PE, para ciência e adoção das providências cabíveis quanto 
às constatações 1.1.2.1 a 1.1.2.5 do Relatório de Auditoria nº 201800575; 

Considerando a determinação de sobrestamento do feito por sessenta dias, nos termos do Despacho nº 3969/2020; 
Considerando a necessidade de aprofundar a apuração; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003830/2019-45 em inquérito civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente portaria com este procedimento preparatório, assinalando como objeto do inquérito civil: apurar 

supostas irregularidades na flexibilização da jornada de trabalho dos servidores do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Recife em setores 
que não se adequam aos requisitos estabelecidos no art. 3º do Decreto nº 1.590/95, consoante constatações 1.1.2.1 a 1.1.2.5 do Relatório de Auditoria nº 
201800575, da CGU; 

2. Remessa eletrônica da presente portaria à 1ª CCR/MPF, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 - CSMPF, solicitando-lhe 
a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução CNMP nº 23 e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

Como providência instrutória, aguarde-se o fim do prazo estabelecido no Despacho nº 3969/2020. 
Em conformidade com as regras do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e do art. 15 da Resolução nº 87, do CSMPF, fica estabelecido 

o prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 
 

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00002510-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO PARCIAL DE 2 DE ABRIL DE 2020 

 
REF.:  1.26.002.000063/2018-11 
 

Conforme apurado nos presentes autos, o Município de Cumaru/PE, representado pelo então prefeito Roosevelt Gonçalves de Lima 
, celebrou com a CAIXA, na qualidade de mandatária da União, representada pelo Ministério das Cidades, em 31 de dezembro de 2007 (último dia do 
mandato), o Contrato de Repasse n° 227.836-99/20071 (SIAFI 0612074), com vigência incial de 31/12/2007 a 13/10/2008 (cláusula 16a), que teve como 
objeto a construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas: João Paulo Barbosa, Vila dos Poços, Vitalino Antônio de Melo, Pailu, 
Eulâmpio Tertulino e Tancredo Neves, pelo valor de R$ 313.984,31. 

Tendo em vista que vista que o referido Contrato de Repasse foi firmado no último dia de mandato do então prefeito Roosevelt 
Gonçalves de Lima, o recebimento dos repasses assim como a execução das obras deram-se integralmente na gestão do prefeito sucessor, EDUARDO 
GONÇALVES TABOSA JÚNIOR (gestões 2008-2012 e 2013-2016), ora réu. 

Os recursos financeiros para a execução do referido convênio foram fixados em R$ R$ 313.984,31 e distribuídos da seguinte forma: 
R$ 292.500  repassados pela União e R$ 21.484,31relativos à contrapartida do Município de Cumaru/PE (cláusula 4a). 

Tem-se no dossiê elaborado pela CAIXA (fls. 82 e ss., da íntegra do IC em referência) que, em que pese o prazo de vigência inicial 
ter sido 13/10/2008, foram efetuadas prorrogaçõs do Contrato de Repasse, as quais estenderam o prazo de vigência para até 30/10/2013. 

Tem-se também no referido dossiê que “a execução do objeto teve início em 05/05/2008, tendo sido executados até o último Relatório 
de Vistoria, em 26/02/2010, 90,25% do total previsto para o contrato, correspondendo ao investimento de R$ 283.610,24. Embora haja esse percentual 
de obra, o objeto não apresenta funcionalidade em nenhuma das suas metas, conforme PA GIDUR/CA 178/2014 de 20/02/2014”. 

Além disso, a CAIXA informou que: 
A execução do objeto teve início em 05/05/2008, tendo sido executados até o último Relatório de Vistoria, em 26/02/2010, 90,25% 

do total previsto para o contrato, correspondendo ao investimento de R$ 283.610,24. Embora haja esse percentual de obra, o objeto não apresenta 
funcionalidade em nenhuma das suas metas, conforme PA GIDUR/CA 178/2014 de 20/02/2014, anexo nos autos da TCE. 

O valor de repasse previsto para o contrato é de R$ 292.500,00 e R$ 21.484,31 de contrapartida, cujo valor foi alterado para R$ 
24.739,82 mediante Termo Aditivo de 01/04/2008 e, posteriormente, para 21.745,84 conforme Termo Aditivo de 29/09/2009, totalizando o VI de R$ 
314.245,84, dos quais R$ 283.610,24 foram desbloqueados, conforme tabela abaixo: 

Em que pese as prestações de contas parciais terem sido aprovadas pela CAIXA, bem como o Contrato de Repasse encotrar-se com 
um percentual de execução de 90,25%, o fato ensejador da instauração da Tomada de Contas Especial foi a não execução total do objeto pacutuado, 
tendo sido apurado que as obras não apresentavam funcionalidade em sua totalidade (vide notificação por não execuçãodo objeto pactuado à pg 94, da 
íntegra do IC n. 1.26.002.000063/2018-11. 

Em supervisão ao contrato de repasse, a Caixa realizou três vistorias nas obras, em 16/7/2008, 26/12/2008 e 26/2/2010, ocasiões em 
que verificou a execução, respectivamente, de 46,57%, 65,6% e 90,25% do previsto, conforme apontam os relatórios de acompanhamento do 
empreendimento (peça 1, pp 136/46, 148/52 e 162/74). Nessas vistorias foram verificadas irregularidades, não sanadas pela administração municipal, 
tais como meio-fio tombado por falta de escoramento, pavimento danificado e pavimento apresentando afundamento por má compactação de vala oriunda 
de obra de esgotamento sanitário (peça 1, p. 214). Em 18/2/2014, a Caixa realizou nova vistoria, com base na qual opinou pela falta de funcionalidade 
da obra executada (Relatório PA GIDUR CA 178/2014#20, peça 1, pp. 218/24). 

Na comunicação de pgs. 296/302, da íntegra do IC 1.26.002.000063/2018-11, a CAIXA apontou que, no Relatório de 
Acompanhamento 03, tem-se que foram atestados 90,25% do empreendimento, o que corresponde a R$ 283.610,24, consoante o quadro que segue: 

Entretanto, a Divisão de Engenharia da CAIXA realizou vistoria no dia 18/02/2014, realizando, ao final, os seguintes apontamentos: 
1. Rua Vitalino Antonio de Melo: Verificamos a presença de falhas no pavimento, em vários trechos, sendo uma parte da rua (nas 

proximidades da passagem molhada) está completamente tomada por areia. Observamos trechos com ausência de meio-fio ou com meio-fio tombado e 
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instável; não foram implantadas placas de sinalização viária nem de identificação de logradouro; fatores que comprometem a funcionalidade, sendo 
necessária sua imediata correção. A seguir é apresentado o relatório fotográfico. 

2. Rua Eulâmpio Tertuliano: Verificamos a presença de abatimentos no pavimento e trechos com pavimento danificado. Esta rua 
apresenta placa de identificação com o nome "Felinto Borges da Fonseca". Segundo informações da Prefeitura, esta rua é continuação da Rua Eulâmpio 
Tertuliano: Não foram executados os sarjetões previstos no projeto; observamos a presença de águas servidas em um trecho da via; não foram implantadas 
placas de sinalização viária; fatores que comprometem a funcionalidade, sendo necessária sua imediata correção. 

3. Rua Pai Lu: Verificamos a presença de areia e detritos no leito carroçável da via; ausência de recrava no final da pavimentação, 
danificando este trecho; ausência de placas indicativas do nome de rua e de sinalização viária: fatores que comprometem a funcionalidade, sendo 
necessária sua imediata correção. A seguir é apresentado o relatório fotográfico. 

4. Rua Vila dos Poços: Verificamos ausência de placas indicativas do nome de rua e de sinalização viária: fatores que comprometem 
a funcionalidade. A seguir é apresentado o relatório fotográfico. 

5. Rua João Paulo Barbosa: Verificamos a presença de danos ao pavimento em vários trechos: presença de areia e entulho no leito 
carroçável da via: ausência de placas indicativas do nome de rua e de sinalização viária: fatores que comprometem a funcionalidade. A seguir é 
apresentado o relatório fotográfico. 

6. Rua João Paulo Barbosa: Verificamos a presença de danos ao pavimento em vários trechos: presença de areia e entulho no leito 
carroçável da via: ausência de placas indicativas do nome de rua e de sinalização viária: fatores que comprometem a funcionalidade. A seguir é 
apresentado o relatório fotográfico. 

Ademais, verificamos ainda que se faz necessário sanar as seguintes pendências para viabilizar a verificação in loco das metas com 
fins de funcionalidade: 

1. Manter a placa de obra (na vistoria realizada não foi apresentada); 
2. Apresentar projeto atualizado da Rua Pai Lu (que alterou sua largura de 3m para 6m), objeto da reprogramação datada de 

26/02/2014; 
3. Apresentar Autorização Ambiental válida e que conste o nome de TODAS as ruas do contrato. 
Observa-se, portanto, que várias irregularidades foram verificadas na execução das referidas obras. Tendo a CAIXA, apontado quais 

medidas necessitavam ser adotadas pela Prefeitura visando à adequação destas. 
Às fls. 328/332, tem-se Relatório do Tomador de Contas para a instalação da Tomada de Contas Especial, no qual consta que: 
(…) os fatos apurados no processo indicam a ocorrência de prejuízo ao Erário oriundo da paralisação indevida do empreendimento e 

falta de funcionalidade do objeto executado, o que motivou a instauração do processo de Tomada de Contas Especial, conforme previsto na alínea "a" do 
Inciso II do artigo 38 da IN/STN n° 01/1997. 

No tocante à quantificação do dano, este corresponde ao valor original de R$261.864,40, referente à motivação exposta no item IV 
deste Relatório de TCE. 

Com relação à atribuição de responsabilidade, entendo que esta deve ser imputada ao Senhor Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, 
Prefeito de Cumaru/PE a partir de JAN/2009, com previsão de término em 2016, em cujo mandato houve a liberação dos recursos repassados e a 
paralisação indevida do empreendimento.(Grifou-se) 

Por seu turno, a Controladoria-Geral da União emitiu o Relatório de Auditoria nº 30/2015 (pgs. 350/352), no qual consta que foi 
apurado “como prejuízo o valor original de R$ 261.864,40, que atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora no período de 3/11/2009 
a 24/4/2014, na forma da Decisão TCU n° 1.122/2000 — Plenário e do Acórdão 1603/2011 com alterações do Acórdão 1247/2012 — ambos do Plenário 
— TCU, atingiu a importância de R$ 396.292,32 (fls. 123-124). A inscrição em conta de responsabilidade, no SIAFI, foi efetuada mediante a Nota de 
Lançamento n° 2014NL000148, de 24/4/2014”. Ademais, apontou que o Senhor Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior encontrava-se em débito com a 
Fazenda Nacional pela importância de R$ 396.292,32. 

Contudo, no Relatório do TC 005.135/2015-0 (pgs. 366/374), a Secretaria de Controle Externo do Estado de Pernambuco propôs o 
arquivamento dos autos em razão de não vislumbrar fundamento para a imputação do débito, considerando a constatação de uma execução física total de 
90,25% do objeto. 

De outra borda, o Ministério Público de Contas (pgs. 377/379) entendeu que “os elementos contidos nos autos, em especial os registros 
fotográficos do PA GIDUR CA 178/2014#20 (peça 1, p. 218), são capazes de revelar vícios importantes naquelas obras, decorrentes de execução 
insatisfatória do objeto”; divergindo da proposta de encaminhamento apresentad e entendendo necessária a realização de citação do ex-prefeito para 
apresentação de alegações de defesa. 

O Relator acolheu o entendimento do MP de Contas, determinando a citação de Eduardo Gonçalves Tabosa Junior (pgs. 386/391), 
nos seguintes termos: 

Relativamente ao Contrato de Repasse 227.836-99/2007, celebrado entre o Ministério das Cidades e o município de Cumaru/PE, em 
face do não cumprimento do seu objeto na forma pactuada, já que, embora executado no percentual de 90,25%, restam pendentes de regularização os 
serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico tendo em conta a apresentação de falhas como fissuras e rebatimento do leito das seis vias públicas 
beneficiadas; de necessidade de reparos para contenção dos meios-fios das ruas Vila dos Poços e Eulâmpio Tertuliano e de reposição de paralelos soltos; 
a não colocação das placas de sinalização; a não execução dos sarjetões e de outros serviços previstos no projeto técnico, medidos mas que restaram 
glosados; e a não apresentação de autorização para construção emitida pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); conforme atestado pela Caixa 
Econômica Federal, no RAE de 26/2/2010 e no Parecer PA GIDUR 178/2014#20, tudo contrariando os critérios de qualidade técnica exigidos na Cláusula 
Terceira, item 3.2, letra “a”, do mencionado instrumento celebrado e demais normas legais que regeram o negócio jurídico celebrado, a Lei 8.666/1993 
e a IN/STN 1/1997: 
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Em que pese regularmente citado, Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior quedou-se inerte. 
Na sequência, a CAIXA emitiu dois pareceres, mediante realização de vistoria de ateste. 
O Parecer Técnico 369/2016 (pg. 382/385) foi elaborado após vistoriar, em 14/12/2016, as obras do município, com vistas a verificar 

a funcionalidade, ainda que parcial, do que foi executado. Nesse documento, a Caixa atestou que não apresentavam utilidade os serviços de pavimentação 
realizados em duas das seis ruas, Vitalino Antônio de Melo e Tancredo Neves, em face dos mesmos problemas apontados no Relatório PA GIDUR CA 
178/2014#20. 

Então, esteada nos referidos realtórios, a Secretaria de Controle Externo do Estado de Pernambuco propôs julgar regulares com 
ressalvas as contas do ex-prefeito Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior. 

Contudo, o Ministério Público de Contas mais uma vez divergiu da proposta da área técnica, aduzindo as seguintes razões: 
As irregularidades verificadas por meio do Relatório PA GIDUR CA 178/2014#20 nos serviços de pavimentação, as quais 

fundamentaram a proposta inicial de citação do ex-prefeito, foram assim sintetizadas pela unidade técnica (peça 4, p. 4): (a) falhas como fissuras e 
rebatimento do leito das seis vias públicas; (b) necessidade de reparos para contenção dos meios-fios das ruas Vila dos Poços e Eulâmpio Tertuliano e de 
reposição de paralelos soltos; (c) não colocação das placas de sinalização; (d) não execução dos sarjetões e de outros serviços previstos no projeto, 
medidos mas glosados; e (e) não apresentação de autorização para construção emitida pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). 

Instado a se manifestar no âmbito deste Tribunal, o ex-prefeito permaneceu silente, revel, portanto, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 
8.443/1992. Com isso, poder-se-iam presumir verdadeiros os fatos que lhe foram imputados, no caso, os graves vícios de execução das seis vias 
pavimentadas, apontados no Relatório PA GIDUR CA 178/2014#20, os quais fundamentaram a conclusão de que as obras não possuíam serventia. 
Contudo, tendo em vista o princípio da verdade material, aplicável aos processos de controle externo, a revelia não implica, necessariamente, a 
condenação em débito do responsável, cabendo ao Tribunal formar sua convicção a partir das provas constituídas nos autos. 

Nessa ordem de ideias, cumpre analisar os documentos apresentados pela Caixa posteriormente à citação, pareceres técnicos 369/2016 
e 414/2016, e suas consequências para o caso sob exame. 

O Parecer 369/2016, conforme mencionado, foi elaborado após vistoria nas obras de pavimentação, realizada em 14/11/2016, com a 
finalidade de verificar a funcionalidade, mesmo que parcial, do objeto previsto no contrato de repasse e, assim, determinar o valor do dano (peça 14, p. 
1). 

Nessa vistoria, a fiscalização da Caixa verificou que, em decorrência de correções realizadas pela administração municipal, a 
pavimentação das seguintes vias apresentava funcionalidade: Rua Pai Lu, Rua Eulâmpio Tertuliano, Rua Vila dos Poços e Rua João Paulo Barbosa. No 
tocante às ruas Vitalino Antônio de Melo e Tancredo Neves, a fiscalização atestou que os vícios anteriormente relatados persistiam, de forma a 
comprometer a trafegabilidade das vias, as quais, por consequência, não apresentavam utilidade, conforme se observa da conclusão registrada no 
mencionado parecer (…) 

Com base nessa avaliação, apresentou os seguintes valores para composição do débito (peça 14, p. 5): 
 

 
 
Verifica-se, do exposto, que a Caixa, conforme informou no ofício de peça 14, p. 1, buscou, nessa nova avaliação, “melhor definir o 

valor do dano apurado pela não execução do objeto pactuado”, de forma a especificar a parcela das obras que apresentava utilidade ao município. De 
acordo com os pareceres anteriores a esta vistoria, a conclusão era de que todos os serviços executados não apresentavam funcionalidade, com o 
conseguinte débito no valor integral dos recursos repassados (R$ 261.864,40). Essa conclusão, de certo modo, contrastava com o atesto de 90,25% de 
execução. 

Em situações como essa, em que, mesmo diante da execução de parcela significativa dos serviços previstos, há irregularidades que 
põem em dúvida a própria utilidade da obra, a apuração da quantia devida torna-se complexa, diante da possibilidade de que parte do que foi executado 
tenha serventia para o município e, consequentemente, que o débito não corresponda à integralidade dos recursos empregados na execução. Nesse sentido, 
verifica-se que a nova quantificação do valor devido, no montante de R$ 82.576,66, por ser mais condizente com o mencionado percentual de execução 
(90,25%), expressa, de forma mais precisa, o prejuízo incorrido nos autos. 

No caso do Parecer 414/2016, a vistoria foi realizada em 26/12/2016, após a administra ção municipal informar que os problemas no 
pavimento da Rua Vitalino Antônio de Melo foram consertados e que a Rua Tancredo Neves “foi totalmente asfaltada” (peça 17, p. 3). 

No tocante à Rua Vitalino Antônio de Melo, a Caixa verificou que os serviços de pavimentação e os respectivos reparos foram 
executados. Acrescentou, ainda, que, durante a vistoria, “a equipe de reparos ainda se encontrava no local finalizando os serviços de manutenção” (peça 
17, p. 5). Em relação à Rua Tancredo Neves, informou que “foi executado recapeamento sobre o calçamento de paralelepípedos existente”, atestando, ao 
fim, a funcionalidade da via (peça 17, p. 7). 

Do exposto, observa-se que, não obstante a conclusão de que as irregularidades remanescentes foram sanadas, atestada, por 
conseguinte, a funcionalidade das obras, essas medidas foram adotadas mais de três anos após o término da vigência do contrato de repasse, ocorrido em 
30/10/2013 (peça 1, p. 130), o que impossibilita o estabelecimento do nexo de causalidade entre os recursos transferidos ao munic ípio pelo mencionado 
ajuste e esses serviços de pavimentação executados. No caso específico da Rua Tancredo Neves, as informações prestadas pela Caixa, de que houve 
recapeamento asfáltico, demonstram, inclusive, execução distinta da prevista no objeto do Contrato de Repasse 227.836-99/2007, relativa à pavimentação 
em paralelepípedos (peça 1, p. 72). 

(...) 
Ressalta-se que o dever de prestar contas exige, além da demonstração da execução do objeto ajustado pelos partícipes, a comprovação 

do nexo de causalidade entre o que foi executado e os recursos repassados ao ente federativo. A demonstração desse vínculo é especialmente relevante 
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para evitar possíveis desvios das verbas próprias da avença, relativos à duplicidade de fontes de custeio, como no caso em que o município executa parte 
ou a integralidade do objeto com recursos municipais, apresentando tais despesas como se tivessem sido realizadas com os recursos federais. (Grifos 
originais) 

Diante de tais argumentos, o MP de Contas, divergindo do posicionamento da unidade técnica, opinou pela condenação do ex-prefeito 
ao pagamento do débito de R$ 82.576,66, a ser recolhido aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. 

Em Acórdão nº 427/2018 – TCU – 2ª Câmara, o Tribunal de Contas da União acolheu a manifestação ministerial, julgando irregulares 
as contas do Sr. Eduardo Gonçalves Tabosa Junior, com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea “c”, e 19, caput, da Lei nº 8.443, de 1992, para 
condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 82.576,66 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

É o relatório do necessário. Passa-se à manifestação. 
Consoante se depreende das últimas vistorias realizadas pela CAIXA, assim como da manifestação da Secretaria de Controle Externo 

do Estado de Pernambuco e do próprio Ministério Público de Contas, as obras decorrentes do Contrato de Repasse nº 227.836-99/2007 foram, ao fim e 
ao cabo, finalizadas e houve ateste de funcionalidade das obras pela CAIXA (mandatária). 

Nesse contexto, a reprovação das contas levada a efeito pelo TCU, tem como escopo a ausência de condições de verificação do nexo 
de causalidade entre os recursos transferidos pela União ao Município e os serviços de pavimentação executados. 

Ainda, apontou o TCU a possibilidade de ter havido emprego de verbas municipais na consecução dos reparos que estavam pendentes, 
nos seguintes termos “a demonstração desse vínculo é especialmente relevante para evitar possíveis desvios das verbas próprias da avença, relativos à 
duplicidade de fontes de custeio, como no caso em que o município executa parte ou a integralidade do objeto com recursos municipais, apresentando 
tais despesas como se tivessem sido realizadas com os recursos federais.” 

Sendo assim, considerando todos os documentos e considerações colacionadas, conclui-se que o objeto do Contrato de Repasse nº 
227.836-99/2007 foi cumprido e as obras possuem funcionalide, segundo atestou a CAIXA. 

Nesse diapasão, não há que se falar em prejuízo ao erário federal, tampouco em configuração de ato de improbidade administrativa 
ou crime. Vale dizer que, se houve emprego de verbas municipais na finalização de tais obras, o que não encontra-se demonstrado nos autos, o prejuízo 
teria sido suportado pelo erário municipal, falecendo atribuição a este órgão miisterial para apurar tais irregularidades. 

Desta feita, tendo em vista que as irregularidades inicialmente apontadas encontram-se sanadas e não subsistindo irregularidades 
atreladas à atribuição deste Ministério Público Federal, promovo o arquivamento parcial do presente Inquérito Civil. Notifique-se o representante. 

Ainda, tendo em conta a possibilidade de emprego de verbas municipais em duplicidade às verbas federais avençadas no bojo do 
Contrato de Repasse nº 227.836-99/2007, determino a extração de cópia integral dos presentes autos e  remessa ao Ministério Público de Pernambuco 
com atuação na Comarca de Cumuaru, em declínio parcial de atribuição, para que lá se adotem as providências reputadas cabíveis. 

Após, encaminhem-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e revisão para análise revisional da Promoção de Arquivamento parcial 
e Declínio de Atribuição parcial. 

À Secretaria para cumprimento das comunicações e encaminhamentos necessários. 
 

MARA ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG 
Procurador da República 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00002479-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 22 DE ABRIL DE 2020 

 
Ref.: Inquérito Civil nº 1.26.002.000161/2018-59. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no âmbito do Contrato de Repasse n° 196.496-12 (SIAFI 
584562) firmado com o município de Cupira/PE, na gestão do então Prefeito Sr. José João Inácio (2005 a 2008), e o Ministério do Esporte. 

O procedimento teve início a partir de representação encaminhada pelo atual Prefeito do Município de Cupira, José Maria Leite 
Macêdo, informando que o município estava com restrição no CAUC em virtude das pendências deixadas pelo ex-prefeito em relação à aplicação dos 
recursos do Contrato de Repasse nº 196.496-12 (SIAFI 584562). 

No Despacho inaugural, determinou-se a realização das seguintes diligências: 
- oficie-se ao município de Cupira/PE, para que informe se a obra objeto do Contrato de Repasse nº 196.496-12/2006 (SIAFI 584562), 

foi de algum modo continuada e se está sendo utilizada pela população, ou se houve algum ressarcimento à União; bem como encaminhe, em mídia, toda 
a documentação referente, qual seja: processo licitatório, contratos, papéis de pagamento, entre outros. 

- oficie-se à Gerência de Governo da Caixa Econômica Federal, em Caruaru, para que informe: a atual situação de descumprimento 
na execução do Contrato de Repasse nº 196.496-12/2006 (SIAFI 584562), com o envio, em mídia, de toda a documentação relacionada; se houve 
instauração de processo de Tomada de Contas Especial e, em caso positivo, o envio de cópia digitalizado da TCE. 

- Notifique-se o Sr. José João Inácio, para que apresente caso queira, esclarecimentos sobre os termos da representação, podendo 
juntar qualquer documentação que entender pertinente. 

Em resposta (Doc. PRM-CRU-PE-00006827/2018), o ex-prefeito José João Inácio prestou os esclarecimentos devidos, aduzindo, em 
síntese, o afastamento de sua responsabilidade pela conclusão/funcionalidade da obra e pela apresentação da prestação de contas, com base na Súmula 
nº 230 do TCU, uma vez que o prefeito sucessor - Sandoval José de Luna - ajustou, por livre e espontânea vontade, quatro termos aditivos, alterando o 
montante da contrapartida e a vigência do contrato. Disse ainda, que os Relatórios de Prestação de Contas Parcial e as Autorizações de Saque, por ele 
enviadas à CEF, tiveram parecer favorável dessa instituição, razão por que no Relatório do Tomador de Contas Especial (item 11) não lhe foi imputada 
responsabilidade, conforme abaixo transcrito: 

11. Com relação à atribuição de responsabilidade, entendo que esta deve ser imputada ao Senhor Sandoval José de Luna, gestor do 
município de Cupira no período de 2009 a 2012, e reeleito para o atual pleito, visto que segundo os relatórios de acompanhamento apensados aos autos, 
a execução da obra teve uma evolução normal até o final do mandado (sic) do prefeito anterior, Senbor José João Inácio, e a reprogramação autorizada 
pelo Ministério do Esporte para finalização da obra, que encontra-se com 96,20% de execução desde dez/2008, ocorreu já no mandato do atual gestor, 
que não apresentou alegações que justificassem a paralisação indevida do empreendimento. 
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Por sua vez, a Gerência de Governo da CEF (PRM-CRU-PE-00008404/2018), esclareceu que instaurou processo de Tomada de 
Contas Especial para o Contrato de Repasse nº 196.496-12/2006, o qual aguardava julgamento pelo TCU. Encaminhou ainda mídia com cópia do processo 
de TCE. 

Já o município de Cupira, em resposta (PRM-CRU-PE-00000291/2019), encaminhou a documentação solicitada e informou, em 
síntese: 

(…) 
Com relação à obra objeto do Contrato de Repasse nº 196.496-12/2006 (SIAFI 539055), cumpre dizer que a referida obra não foi 

continuada. 
Vale salientar que a obra vem sendo utilizada pela população, conforme fotografias em anexo. 
Houve ressarcimento da União no valor de R$ 54.100,34 (cinquenta e quatro mil, cem reais e trinta e quatro centavos), conforme 

recibo anexo aos autos. (…) 
Após, o Procurador oficiante, considerando a existência da TCE 002.706/2015-6, informada pela CEF, determinou que fosse oficiado 

à Secex/PE-TCU para que informasse a respeito da tramitação dessa tomada de contas especial e fornecesse cópia dos referidos autos. 
Em resposta, o TCU encaminhou cópia integral dos autos da TC 002.706/2015-6, juntada às fls. 416/696 da íntegra digital do presente 

procedimento. 
É o que importa relatar. 
Analisando-se os autos da TC 002.706/2015-6, verifica-se que a última movimentação lá contida datava de 15/5/2018, e que a TC, 

nessa data, ainda estava pendente de julgamento pelo TCU. 
Assim, no dia 16/4/2020, efetuou-se pesquisa no site do TCU, constatando-se o julgamento da Tomada de Contas Especial n. 

002.706/2015-6, em 21/5/2019, consoante Acórdão Nº 3459/2019 – TCU – 2ª Câmara[1], que abaixo se transcreve: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em função do não cumprimento do objeto do 

Contrato de Repasse 196.496-12/2006, firmado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, e o Município de 
Cupira/PE, cujo objeto envolvia a construção e o equipamento de ginásio poliesportivo naquela localidade. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Revisor, 
em: 

9.1. com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as 
contas dos Srs. José João Inácio e Sandoval José de Luna, dando-se-lhes quitação; (grifo nosso) 

Pois bem, analisando os elementos colhidos até aqui, verifica-se que o contrato de repasse foi assinado em 2006, pelo então Prefeito 
José João Inácio, cuja vigência inicialmente abrangia o período entre 29/8/2006 a 11/10/2007, com mais sessenta dias para a apresentação da prestação 
de contas, sendo prorrogado até 30/12/2011 por meio de cartas reversais, já na gestão do Prefeito Sandoval José de Luna. O valor inicialmente pactuado 
foi de R$ 223.829,34, sendo R$ 200.000,00 à conta do concedente e R$ 23.829,34 referentes à contrapartida do convenente. Do valor transferido, foi 
desbloqueada efetivamente a quantia de R$ 169.020,03. 

A execução do objeto teve início em 9/1/2008 e, no último relatório de fiscalização, datado de 11/11/2008, a Caixa apontou que havia 
pendências da reprogramação realizada no dia 11/11/2008, que tinha sido executado 96,2% do contrato, que as obras estavam paralisadas e a qualidade 
de execução das obras, assim como o desempenho do agente promotor/executor eram razoáveis. 

Verifica-se, portanto, que as obras foram abandonadas ainda durante a gestão de José João Inácio (2005-2009). A reprogramação 
contratual foi efetivada já na gestão de Sandoval José de Luna e devidamente comunicada ao convenente, pela Caixa, por meio do Ofício 22/2009/REDUR 
Caruaru/SR Centro Oeste de PE, datado de 6/1/2009. Mas, como não houve o encaminhamento de documentos por parte do convenente que 
comprovassem a conclusão da obra, a Caixa Econômica Federal notificou o Sr. José João Inácio, prefeito do município de Cupira/PE, na gestão de 2005-
2008, e o Sr. Sandoval José de Luna, prefeito do município de Cupira/PE, nas gestões de 2009-2012 e 2013-2016, por meio dos Ofícios 2070/2009 e 
4510/2012 e 2069/2009 e 4508/2012, para que regularizassem a ocorrência referente a não execução do objeto na forma pactuada ou devolvessem o 
montante dos recursos transferidos. Embora os ofícios tenham sido devidamente recebidos, não houve resposta. Diante disso, o órgão responsável deu 
seguimento à instauração da tomada de contas especial. 

Ressalte-se que o ex-Prefeito Sandoval José de Luna informou a este Órgão Ministerial que não deu continuidade à obra, bem como 
devolveu ao repassador todo o saldo do convênio que ainda se encontrava disponível em conta. Alegou, por fim, que o ginásio vem sendo utilizado pela 
população, encaminhando fotografias para fins de comprovação de tal alegação. 

Analisando os elementos colhidos na Tomada de Contas Especial e neste inquérito civil, é possível apontar que a desídia do ex-
prefeito Sandoval José de Luna consiste mais em um problema de má organização administrativa do que em um ato de improbidade. 

Com efeito, ao tomar posse no ano de 2009, seria extremamente vantajoso para o senhor Sandoval José de Luna finalizar as obras do 
ginásio poliesportivo, que já estava com percentual de execução de 96,20%, mas não o fez. 

Contudo, mesmo com percentual de obra elevado, o ex-Prefeito Sandoval José de Luna não finalizou tais obras, demonstrando 
ausência de interesse por algo que seria vantajoso do ponto de vista político/eleitoral, dando continuidade ao estado de inércia iniciado na gestão anterior. 

No entanto, verifica-se que o ex-Prefeito realizou a devolução do saldo da conta do convênio, não havendo nenhum indício de que 
tenha desviado ou se apropriado de recursos federais deste contrato de repasse, de modo que não há que se falar que tenha causado dano ao Erário, como 
aliás restou apurado pelo TCU, no julgamento da TC. 

Por outro lado, verifica-se que o percentual das obras executadas, diga-se no montante de 96,20%, foi aproveitado posteriormente, 
tendo em vista que atualmente o ginásio poliesportivo está sendo plenamente utilizado pela população. 

Logo, não existem elementos nos autos que apontem a existência de dolo na conduta do ex-Prefeito Sandoval José de Luna, de modo 
que sequer há razão para o ajuizamento de uma ação civil pública por violação de princípios. 

A inércia do ex-Prefeito, por mais que seja um indicativo de má gestão, não é suficiente para caracterizar a prática de um ato de 
improbidade passível de punição pelos termos da Lei 8.429/92. 

Em relação ao Prefeito anterior, José João Inácio, como o térmico do seu mandato ocorreu em 31/12/2008, não há como afastar a 
prescrição das sanções previstas na Lei nº 8.429/92. Quanto a ele também não se comprovou dano ao erário, conforme também apurado pelo TCU. 

Portanto, no âmbito cível, não há mais nenhuma medida que possa ser tomada pelo Ministério Público Federal. 
No que se refere à seara criminal, não há nos autos, até o momento, elementos que comprovem a prática de crime pelo ex-Prefeitos 

José João Inácio e Sandoval José de Luna, que inclusive tiveram suas contas julgadas regulares com ressalvas pelo TCU, sem imputação de débito. 
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Assim, considerando que inexistem fundamentos para a adoção de quaisquer das medidas previstas nos incisos I, III e/ou IV, do artigo 
4º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006, promovo o ARQUIVAMENTO do inquérito civil 
em epígrafe. 

Atento, ainda, aos termos do Enunciado nº 4 da 5ª CCR, não se vislumbra, no âmbito da defesa do patrimônio público, a adoção de 
quaisquer medidas penais, pelos mesmos motivos declinados para fundamentar o arquivamento, em relação ao âmbito cível, especialmente pela 
inexistência de qualquer crime. 

Desta feita, encaminhem-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, no prazo estipulado no § 2º do art. 17 da 
Resolução CSMPF nº. 87, de 2006, para fins de revisão da presente promoção de arquivamento. 

Antes, porém, oficie-se ao representante, preferencialmente por e-mail, a fim de dar-lhe conhecimento deste arquivamento, 
cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, do mencionado art. 17, caput, da Resolução n.º 87/2006. 

 
MARA ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00020874-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 354, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
nº 1.26.000.003271/2019-73 
 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar junto ao IPHAN à valoração histórico-cultural do complexo 
ferroviário de Camaragibe, inclusive para os fins das providências constantes no art. 9º da Lei 11.483/2007. 

Como medida instrutória inicial, foi expedido ofício ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, do IPHAN, requisitando 
informações sobre o caso ( fls. 17 e 18). Em resposta, o DEPAM-IPHAN esclareceu que no período de 03 a 05/09/2019 foi realizada a Reunião Técnica 
do Patrimônio Cultural Ferroviário, com o intuito de aperfeiçoar a Portaria 407/2010 e estabelecer fluxo para cessão dos bens valorados e método de 
monitoramento de gestão. Informou que algumas medidas foram adotadas, como a retomada da valoração dos bens (complexo ferroviário de 
Camaragibe/PE) oriundos da extinta RFFSA. ( fls. 19 e 20) 

Pois bem. 
Sucede que este procedimento administrativo de acompanhamento cuida do mesmo objeto do Inquérito Civil nº 

1.26.000.001227/2018-48, que tem por fim: "Acompanhar a análise, pelo IPHAN, acerca da pertinência de reconhecimento de valor cultural do Pátio 
Ferroviário de Camaragibe/PE e todas as suas estruturas físicas e inter-relações", e que tramita no 3º Ofício desta Procuradoria. 

Assim, considerando a identidade do objeto deste procedimento administrativo com o do Inquérito Civil nº 1.26.000.001227/2018-
48, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos. 

Visto tratar de procedimento administrativo de acompanhamento, proceda-se nos moldes como determinado no art. 12 da Resolução 
CNMP nº 174/2017, sendo, pois, desnecessário o envio dos autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão para fins de homologação, devendo apenas 
comunicá-la do presente arquivamento. 

 
EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00020849-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 396, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
 Ref.: Notícia de Fato MPF/PRPE n. 1.26.000.001372/2020-43 
 

Cuida-se de notícia de fato instaurada nesta Procuradoria da República a partir de representação que solicita informações sobre o que 
há de errado no cadastro do representante para recebimento do auxílio emergencial que será pago pelo Governo Federal em razão da pandemia da Covid-
19. 

Inicialmente, cumpre registrar que este órgão ministerial não detém informações sobre o cadastro do auxílio emergencial, que está 
sendo operacionalizado pela Caixa Econômica Federal - Caixa, a quem o representante deve dirigir, administrativamente, eventuais pedidos de 
esclarecimentos. 

Por outro lado, observa-se da análise dos fatos narrados na representação que se trata de demanda relativa a interesse individual. Não 
há nos autos comprovação de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo que justifique a atuação do Ministério Público. 

A Constituição Federal, no art. 127, define o Ministério Público, como sendo, in verbis: 
Art. 127. 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. 
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando 

estes forem classificados como homogêneos, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados. 
Outrossim, a Lei Complementar nº 75/93 que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União, no art. 15, expressamente 

veda atuação do membro ministerial na proteção do direito individual disponível: 
Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 

lesados. 
§ 1º Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a 

outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. 
§ 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, 

com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. 
Nesse mesmo sentido, o teor do Enunciado n. 9, da egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: 
É cabível o indeferimento de instauração de inquérito civil quando a notícia de fato versar sobre direito individual disponível e as 

peculiaridades da situação concreta inviabilizarem o tratamento coletivo da questão, desde que observado o prazo de 30 dias previsto no art. 5º-A, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006. 
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Assim, não cabe a este órgão ministerial a defesa de direitos individuais, sendo importante registrar que se o representante não possuir 
meios para prover a defesa de seus interesses em juízo, acaso isso se mostre necessário, diante de eventual omissão da Caixa, cabe a ele buscar auxílio 
da Defensoria Pública, para que esta, se necessário, providencie as medidas judiciais cabíveis ao resguardo dos seus interesses. 

Sendo assim, sem maiores delongas, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução 
CNMP n. 174/2017 (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018), in verbis: 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do 

Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; 
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração , e o noticiante não atender à 

intimação para complementá-la. 
(...) 
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses 

ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 
Comunique-se ao representante, conforme disposto do art. 4º, §1º, daquele dispositivo. Em havendo recurso, voltem-me os autos para 

apreciar eventual reconsideração (§3º). Não havendo recurso no prazo previsto, arquive-se, nos termos do art. 5º. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00021104-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 403, DE 4 DE MAIO DE 2020 

 
Ref.: Notícia de Fato MPF/PRPE n. 1.26.000.001386/2020-67 
 

Cuida-se de notícia de fato instaurada nesta Procuradoria da República a partir de representação assim redigida: "Gostaria de 
informações sobre meu auxílio emergencial que foi begado, alegando que membros da família já receberam! Sou MEI, tenho 2 filhos que moram com 
minha mãe em outro bairro e não tenho renda além do meu trabalho, o que faço?". 

Da análise dos fatos narrados na representação, percebe-se que se trata de demanda relativa a interesse individual. Não há nos autos 
comprovação de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo que justifique a atuação do Ministério Público. 

A Constituição Federal, no art. 127, define o Ministério Público, como sendo, in verbis: 
Art. 127. 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. 
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando 

estes forem classificados como homogêneos, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados. 
Outrossim, a Lei Complementar nº 75/93 que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União, no art. 15, expressamente 

veda atuação do membro ministerial na proteção do direito individual disponível: 
Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 

lesados. 
§ 1º Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a 

outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. 
§ 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, 

com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. 
Nesse mesmo sentido, o teor do Enunciado n. 9, da egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: 
É cabível o indeferimento de instauração de inquérito civil quando a notícia de fato versar sobre direito individual disponível e as 

peculiaridades da situação concreta inviabilizarem o tratamento coletivo da questão, desde que observado o prazo de 30 dias previsto no art. 5º-A, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Assim, não cabe a este órgão ministerial a defesa de direitos individuais, de sorte que se for necessária a adoção de medida judicial 
para o problema enfrentado pela representante, para defesa do seu interesse individual potencialmente lesado, esta deve ser adotada por meio de advogado 
constituído ou da defensoria pública, caso não possua meios para prover a defesa de seus interesses em juízo. 

Sendo assim, sem maiores delongas, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução 
CNMP n. 174/2017 (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018), in verbis: 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do 

Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; 
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração , e o noticiante não atender à 

intimação para complementá-la. 
(...) 
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses 

ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 
Comunique-se ao representante, conforme disposto do art. 4º, §1º, daquele dispositivo. Em havendo recurso, voltem-me os autos para 

apreciar eventual reconsideração (§3º). Não havendo recurso no prazo previsto, arquive-se, nos termos do art. 5º. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00021063-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 405, DE 4 DE MAIO DE 2020 

 
Ref.: Notícia de Fato MPF/PRPE n. 1.26.000.001392/2020-14. 
 

Cuida-se de notícia de fato instaurada nesta Procuradoria da República a partir de representação assim redigida: 
Tive o auxílio emergencial reprovado! 
Moro com minha esposa (não somos casados no civil) e a minha enteada. 
Estou desempregado há quase 1 ano, fiz a solicitação do benefício dia 7 de abril de 202 e hoje dia 30 de abril de 2020 tive o benefício 

negado! Nossa renda respeita o que a lei pede, nossa renda por pessoa é inferior a meio salário mínimo! Estou desesperado e preciso do dinheiro do 
Auxílio! 

Da análise dos fatos narrados na representação, percebe-se que se trata de demanda relativa a interesse individual. Não há nos autos 
comprovação de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo que justifique a atuação do Ministério Público. 

A Constituição Federal, no art. 127, define o Ministério Público, como sendo, in verbis: 
Art. 127. 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. 
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando 

estes forem classificados como homogêneos, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados. 
Outrossim, a Lei Complementar nº 75/93 que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União, no art. 15, expressamente 

veda atuação do membro ministerial na proteção do direito individual disponível: 
Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 

lesados. 
§ 1º Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a 

outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. 
§ 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, 

com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. 
Nesse mesmo sentido, o teor do Enunciado n. 9, da egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: 
É cabível o indeferimento de instauração de inquérito civil quando a notícia de fato versar sobre direito individual disponível e as 

peculiaridades da situação concreta inviabilizarem o tratamento coletivo da questão, desde que observado o prazo de 30 dias previsto no art. 5º-A, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Assim, não cabe a este órgão ministerial a defesa de direitos individuais, de sorte que se for necessária a adoção de medida judicial 
para o problema enfrentado pelo representante, para defesa do seu interesse individual potencialmente lesado, esta deve ser adotada por meio de advogado 
constituído ou da defensoria pública, caso não possua meios para prover a defesa de seus interesses em juízo. 

Sendo assim, sem maiores delongas, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução 
CNMP n. 174/2017 (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018), in verbis: 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do 

Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; 
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à 

intimação para complementá-la. 
(...) 
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses 

ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 
Comunique-se ao representante, conforme disposto do art. 4º, §1º, daquele dispositivo. Em havendo recurso, voltem-me os autos para 

apreciar eventual reconsideração (§3º). Não havendo recurso no prazo previsto, arquive-se, nos termos do art. 5º. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00008254-2020| 

PORTARIA Nº 34, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 

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 1.27.000.000471/2019-37 instaurado nesta Procuradoria para apurar suposta irregularidade na 
aplicação de recursos federais destinados à construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS-CENTRO) em São Félix do Piauí pela empresa Construtec 
Materiais de Construções LTDA,CNPJ nº 13.769.056/001-57; 
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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 1.27.000.000471/2019-37 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-00008288-2020| 
PORTARIA Nº 35, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 1.27.000.001014/2019-60 instaurado nesta Procuradoria para apurar supostas  irregularidades  
na  Tomada  de  Preços  nº  025/2015,  cujo  objeto  foi  a construção  da  academia  de  saúde  em Várzea Grande/PI,  com  valor  estimado  de  R$ 
100.000,00 (cem mil reais). 

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 1.27.000.001014/2019-60 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-00008368-2020| 
PORTARIA N° 35, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Instauração de Procedimento Preparatório. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 1.27.000.000403/2020-10, instaurada a partir do Ofício n° 200/2020-4ªCCR/MPF. 
CONSIDERANDO os elementos constantes dos autos da Notícia de Fato nº 1.27.000.000403/2020-10, que dão conta das recentes 

mudanças de entendimento, pelo Ministro do Meio Ambiente, mediante o despacho n° 4.410/2020, que altera especialidades da Lei Federal n° 
11.428/2006; 

CONSIDERANDO a relevância da matéria em voga, a qual impõe a flexibilização da legislação vigente, o que dá azo à ocorrência 
de danos potenciais ao bioma Mata Atlântica, 

CONSIDERANDO a insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de qualquer das medidas elencadas no artigo 4º, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006, 

RESOLVE 
INSTAURAR, com base no artigo 4º, §§1º e 2º da Resolução CSMPF nº 87/2006 e art. 2º, §4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 

através da presente PORTARIA, o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.27.000.000403/2020-10. 
Autue-se e registre-se. 
 

TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00008253-2020| 
PORTARIA Nº 36, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 1.27.000.001426/2019-08 indicam o não 
atendimento de requisições do Ministério Público Federal  pelo  Prefeito  de  Porto/PI,  Domingos  Bacelar  de  Carvalho,  o  que  pode configurar ato de 
improbidade administrativa, bem como prática do crime previsto no art.10 da Lei nº 7.347/85; 
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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 1.27.000.001426/2019-08 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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00008289-2020| 
PORTARIA Nº 36, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 1.27.000.000612/2019-11 instaurado nesta Procuradoria para a partir do Ofício-Circular nº 
17/2019 da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF solicitando informação acerca das medidas adotadas em razão do contingenciamento de 30% 
do orçamento das universidades e instituições federais situadas no Piauí; 

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 1.27.000.000612/2019-11 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-00008287-2020| 
PORTARIA Nº 37, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 a NF nº 1.27.000.001661/2019-71 foi instaurada nesta Procuradoria para acompanhar  a  regularidade  na 
destinação  de  materiais  advindos  do  Ministério  da  Integração  Nacional  recebidos  pelo município de José de Freitas/PI após o risco de rompimento 
da Barragem do Bezerro; 

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: 
I - a instauração do procedimento preparatório nº 1.27.000.001661/2019-71 com fulcro no artigo 4º, §2º da Resolução nº 87/2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
II - a reiteração do Ofício nº 031/2020-PR-PI/GABPR9. 
Autue-se e registre-se. 

 
ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00008290-2020| 
PORTARIA Nº 37, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 
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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 1.27.000.000636/2019-71 instaurado nesta Procuradoria em virtude do encaminhamento de peças 
e informações pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em razão da instituição do Grupo de Trabalho Interinstitucional 
Proinfância (GT – Proinfância), com o propósito de estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) no município de Campo Maior/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 1.27.000.000636/2019-71 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-00008291-2020| 
PORTARIA Nº 38, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 1.27.000.000692/2019-13 instaurado nesta Procuradoria em virtude do encaminhamento de peças 
e informações pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em razão da instituição do Grupo de Trabalho Interinstitucional 
Proinfância (GT – Proinfância), com o propósito de estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) em Lagoa Alegre/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 1.27.000.000692/2019-13 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-00008292-2020| 
PORTARIA Nº 39, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 1.27.000.000675/2019-78 instaurado nesta Procuradoria em virtude do encaminhamento de peças 
e informações pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em razão da instituição do Grupo de Trabalho Interinstitucional 
Proinfância (GT – Proinfância), com o propósito de estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) em Porto/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 1.27.000.000675/2019-78 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a referida irregularidade. 
Autue-se, registre-se e publique-se. 
 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 
Procurador da República 

 



DMPF-e Nº 81/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 387 
 

 
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. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00008293-2020| 
PORTARIA Nº 40, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 1.27.000.000665/2019-32 instaurado nesta Procuradoria em virtude do encaminhamento de peças 
e informações pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em razão da instituição do Grupo de Trabalho Interinstitucional 
Proinfância (GT – Proinfância), com o propósito de estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) em Alto Longá/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 1.27.000.000665/2019-32 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-00008294-2020| 
PORTARIA Nº 41, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
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 1.27.000.000659/2019-85 instaurado nesta Procuradoria em virtude do encaminhamento de peças 
e informações pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em razão da instituição do Grupo de Trabalho Interinstitucional 
Proinfância (GT – Proinfância), com o propósito de estabelecer diretrizes e ações, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) em Boqueirão do Piauí; 

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 1.27.000.000659/2019-85 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 - PRM-COR-PI-00000610-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF, no exercício de suas atribuições constitucionais (arts. 127 e 129, II, III e VI, da 

Constituição Federal – CF), legais (arts. 1º, 2º, 5º, III, “e”, IV e V, 6º, VII, “a”, “c” e “d”, XX, e 8º, II, Lei Complementar – LC 75/93) e regulamentares 
(Resolução CSMPF nº 87/2010, arts. 4º, IV, e 23), diante dos demais dispositivos pertinentes à espécie, e: 

CONSIDERANDO que a CF estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do MPF: 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 (art. 129, II, CF), bem como promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, 
III, CF); 

CONSIDERANDO que é atribuição do MPF expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos de relevância, assim 
como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, LC 
nº 75/93); 
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CONSIDERANDO que a saúde é direito social, constitucionalmente reconhecido, sendo 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. 6° da CF); 

CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 197, CF), bem assim que “ao sistema único de 
saúde compete, além de outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” (art. 200, 
II, CF); 

CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) prevê como direitos básicos do consumidor a 
saúde, a vida e a segurança (artigo 6º, I); 

CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei nº 8.078/90), em seu art. 8º, caput, dispõe que “os produtos 
e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis 
em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 
respeito”; 

CONSIDERANDO que o §2º do mencionado artigo exige dos fornecedores de produtos e serviços que higienizem os equipamentos 
e utensílios utilizados na atividade, informando aos seus clientes, quando for o caso, a existência de risco de contaminação; 

CONSIDERANDO ser atribuição do MPF promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de 
relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso 
a atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que tramita, no âmbito desta Procuradoria da República, a Notícia de Fato nº 1.27.005.000021/2020-38, cujo 
objeto é acompanhar e verificar as medidas e orientações do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o COVID-19, 

CONSIDERANDO que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a existência de pandemia decorrente 
do Coronavírus (COVID-19), cujo alto índice de contaminação e elevado potencial de letalidade vem gerando gravíssima situação de saúde 
mundialmente; 

CONSIDERANDO que o Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 20201, reconheceu a 
ocorrência do estado de calamidade pública no território nacional solicitado pelo Presidente da República, através da Mensagem nº 93, de 18 de março 
de 2020, por conta da pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO a limitação da capacidade hospitalar no País e que o aumento do número de pessoas infectadas pressionará a 
carga no sistema de saúde, especialmente no interior do Estado do Piauí, 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019"; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Portaria nº 188, de 3 de fevereiro 
de 2020 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde anunciou, em 13 de março de 2020, uma série de medidas de distanciamento social a 
serem adotadas por todas as unidades federadas; 

CONSIDERANDO as medidas preventivas para redução da propagação do COVID-19 adotadas por diversas instituições e repartições 
públicas, a exemplo do teletrabalho e restrição de atendimento presencial; 

CONSIDERANDO que as agências bancárias são locais fechados, inclusive, por questões de segurança, e de grande aglomeração de 
pessoas, o que pode agravar mais ainda a propagação do vírus; 

CONSIDERANDO que as casas lotéricas, permissionárias de serviços públicos outorgados pela Caixa Econômica Federal (Lei n. 
2.869/2013), implicam os mesmos riscos de contaminação e disseminação do vírus do COVID-19 que as agências bancárias possuem; 

CONSIDERANDO que essa situação exige a prática de medidas imediatas de prevenção de danos à saúde dos consumidores por 
parte das instituições financeiras; 

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas nas agências bancárias no período de risco de transmissão da doença causada pelo 
COVID-19 e a falta de higienização dos equipamentos e utensílios caracteriza prestação de serviço com alto grau de periculosidade, de modo que o(s) 
gerente(s) das instituições financeiras e proprietários das casas lotéricas, caso permitam que isso aconteça, podem incorrer no crime previsto no art. 65 
do Código de Defesa do Consumidor, cuja pena é de detenção, de seis meses a dois anos, e multa; 

CONSIDERANDO que é do conhecimento deste Órgão Ministerial que, contrariando as recomendações das autoridades sanitárias 
no que se refere ao isolamento social, está ocorrendo indevida aglomeração de pessoas tanto no interior das agências quanto nas áreas externas e também 
em casas lotéricas da região de Corrente e Bom Jesus, com a formação de extensas filas, sem a manutenção das distâncias recomendadas, o que coloca 
em risco tanto os funcionários das agências como as pessoas que precisam dos serviços bancários (clientes); 

CONSIDERANDO a edição pelo Banco Central do Brasil da Circular nº 3.991/2020, com o objetivo de assegurar a saúde da sociedade 
em decorrência do COVID-19 e ao mesmo tempo garantir a prestação de serviços essenciais; 

CONSIDERANDO o artigo 268 do Código Penal, que tipifica como crime o ato de infringir determinação do poder público, destinada 
a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa; 

RECOMENDA, com fulcro no art. 6º, XX, da Lei Complementar 75/93, aos Superintendentes Regionais  e gerentes de agências da 
Caixa Econômica Federal nos município de Corrente e Bom Jesus que, no âmbito das agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas abrangidas 
em sua área de atribuição, em especial naquelas inseridas nas regiões de Corrente/PI e Bom Jesus/PI, no prazo de 48 horas: 

a) defina limitação ao número máximo de clientes no interior das agências bancárias e lotéricas, inclusive nas áreas em que estejam 
os caixas eletrônicos, de modo a evitar aglomeração de pessoas, gerenciando, com rigor, o cumprimento da obrigação para que os clientes mantenham 
uma distância mínima de 1,5 metros nas filas de espera; 

a.1) o gerenciamento e organização das filas com referida distância mínima se estende às filas que se formarão no exterior das agências 
bancárias e lotéricas, podendo-se valer as gerências, de sistema de senha com hora marcada, a fim de evitar aglomerações, desde que ostensivamente 
comunicada tal circunstância aos clientes; 

b) disponibilize, de forma gratuita, álcool em gel nas mesas de atendimento, nos caixas eletrônicos e balcões das agências bancárias 
e lotéricas; 
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c) proceda à higienização constante, com desinfetantes ou álcool 70%, dos caixas eletrônicos e balcões de atendimento; e observe, 
em qualquer caso, a prioridade legal de atendimento aos idosos e àqueles, comprovadamente, pertencentes ao denominado grupo de risco. 

Além disso, fixa-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja comunicada a esta Procuradoria da República em Corrente/PI 
o acatamento ou não da presente Recomendação, e as medidas tomadas para cumpri-la. 

 
ANDERSON ROCHA PAIVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00003245-2020| 

PORTARIA Nº 14, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 
(art. 129, III e V, da CR) e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) e ainda: 

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, inciso III, da CR/88); 

Considerando que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência 
pública (art. 23, II da Constituição da República); 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter a notícia de fato nº 
1.30.020.000084/2020-19 em inquérito civil, destinado a “Apurar possível irregularidade decorrente da aglomeração de pessoas que intencionam receber 
o Auxílio Emergencial, no entorno de agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas localizadas nos municípios sob atribuição, uma vez que os 
referidos estabelecimentos supostamente não estão adotando as medidas pertinentes para evitar a aglomeração, o que pode acarretar agravamento 
decorrente do potencial contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).” 

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO” 
a ementa acima. 

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 
87/06 e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à 1a CCR-GIAC, cientificando-a da instauração do presente 
inquérito civil. Promover as publicações regulares. 

Designo a equipe técnica deste gabinete para secretariar o presente inquérito civil. 
Expedir recomendações e ofícios conforme determinado no despacho inaugural. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00003271-2020| 
RECOMENDAÇÃO N° 2, DE 1º DE MAIO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, com fundamento no artigo 129, da Constituição da República, no artigo 5º, inciso I, alínea “h”; inciso III, alínea “b”; inciso V, alínea 
“b”; e artigo 6º., inciso XX, todos da Lei Complementar 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União): 

1. CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por designação constitucional, proteger o patrimônio público e social, adotando 
todas as medidas legais cabíveis para tanto, bem como fiscalizar a correta aplicação da lei, na forma dos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição 
da República; 

2. CONSIDERANDO que o inquérito civil n.° 1.30.020.000084/2020-19 foi instaurado após notícia de aglomeração de pessoas em 
vias públicas no entorno de agência da Caixa Econômica Federal – CEF e estabelecimentos lotéricos regulares, o que apresenta potencial de reiteração 
nas agências sob atribuição ministerial indicadas no ofício que encaminha a presente Recomendação; 

3. CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 30 de janeiro de 2020, declarou situação de emergência 
de saúde pública de interesse internacional (ESPII) e posteriormente declarou a pandemia do novo coronavírus e a permanência da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional – ESPII, com recomendações, dentre as quais estão a necessidade de adoção de medidas essenciais de prevenção; 

4. CONSIDERANDO que o esforço normativo do Brasil foi indicado na Lei nº 13.979/2020, com vigência enquanto perdurar a ESPII, 
por meio da qual estabeleceram-se mecanismos de enfrentamento à pandemia; 

5. CONSIDERANDO as medidas restritivas contidas no Decreto Estadual nº 47.027, de 13 de abril de 2020, no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro, que determinam padrões de enfrentamento contra a propagação do COVID-19 e as novas restrições que elenca em seu texto, notadamente 
em seu artigo 4º, que afetam diretamente a forma de convívio social; 

6. CONSIDERANDO que a decretação do estado de emergência na saúde pública no Estado do Rio de Janeiro foi seguida da adoção 
de recomendações restritivas voltadas ao isolamento social e ao impedimento de aglomerações, segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), diante do prognóstico de possível colapso no sistema de saúde em razão do aumento exponencial de casos; 

7. CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, editada pelos Ministérios de Estado da Justiça e 
Segurança Pública e da Saúde, que “dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020” e que para o cumprimento do determinado enumera medidas, como: 

I. O descumprimento das medidas adotadas pela autoridade sanitária, conforme previstas no art. 3ª da Lei nº 13.979, de 2020, 
acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores, inclusive do servidor público que concorrer para o descumprimento 
(art. 3º, caput e § 1º, da Portaria Interministerial MS/MJSP n. 5/2020); 

II. O descumprimento da medida de quarentena poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas nos arts. 268 e 330 do Decreto 
lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave (art. 5º da Portaria Interministerial MS/MJSP n. 5/2020); 

III. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde - SUS, os profissionais de saúde, os dirigentes da administração hospitalar e os 
agentes de vigilância epidemiológica poderão solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência por parte de pessoa submetida às 
medidas de quarentena e isolamento social (art. 6º da Portaria Interministerial MS/MJSP n. 5/2020); 
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IV. A autoridade policial poderá lavrar termo circunstanciado por infração de menor potencial ofensivo em face do agente que for 
surpreendido na prática dos crimes mencionados nos art. 4º e art. 5º, na forma da legislação processual vigente, a quem, porém, não se imporá prisão 
caso assine o Termo Circunstanciado (art. 7º da Portaria Interministerial MS/MJSP n. 5/2020); 

V. Visando a evitar a propagação da COVID-19 e no exercício do poder de polícia administrativa, a autoridade policial poderá 
encaminhar o agente à sua residência ou estabelecimento hospitalar para cumprimento das medidas de isolamento social, exame ou tratamento 
compulsório (art. 3º da Lei n. 13.979/2020, conforme determinação das autoridades sanitárias. (art. 8º da Portaria Interministerial MS/MJSP n. 5/2020); 

8. CONSIDERANDO que no §3º do art. 4º, do Decreto Estadual nº 47.027/2020, restou expressamente recomendado aos Municípios 
do Estado do Rio de Janeiro que, em observância ao princípio da cooperação, adotem medidas semelhantes às elencadas pelo Estado, no único intento 
de preservar vidas e evitar a proliferação do Coronavírus (COVID-19); 

9. CONSIDERANDO que os agentes inseridos nos sistemas econômicos de livre circulação de bens e serviços, dentre os quais estão 
as instituições financeiras, devem promover medidas que não causem gravames aos usuários de seus serviços como decorrência do atendimento sem as 
precauções necessárias; 

10. CONSIDERANDO as situações de aglomeração de pessoas identificadas no entorno de agências da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, assim como das suas unidades lotéricas (Circular Caixa nº 621/2013 e pela Lei 8.987/95) sobretudo a partir do início do repasse, pela União, 
do auxílio emergencial criado pela Lei nº 13.982/20 direcionado aos trabalhadores informais; 

11. RESOLVE, em defesa dos cidadãos e com amparo nos princípios que regem a atuação institucional no Brasil, 
RECOMENDAR, ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal no Estado do Rio de Janeiro e aos gerentes das agências 

e unidades lotéricas localizadas nos municípios sob atribuição do ofício ministerial em atuação, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o potencial 
de propagação e risco que envolve a situação oficial contra o COVID-19, em especial: 

1. a divulgação, pelos meios de comunicação com alcance nos municípios das agências indicadas no ofício de encaminhamento, e 
exposição sonora nas áreas urbanas dos respectivos territórios municipais, de instruções para a obtenção dos serviços da CEF durante o período de 
restrição de circulação e otimização das ocasiões com comparecimento necessário em agências; 

2. a disponibilização de número telefônico para que os clientes possam entrar em contato por vias digitais com atendentes do banco; 
3. seja viabilizado o atendimento para serviços selecionados por aplicativos e números de acesso gratuitos; 
4. promova o serviço de atendimento ao público remoto para o esclarecimento de dúvidas; 
5. manter o horário normal de funcionamento das agências bancárias; 
6. promover a abertura das agências para atendimento ao público aos sábados, das 10h às 16h, ou ainda, das 9h às 15h, a critério da 

CEF, caso não consiga atender ao demandado, para a promoção restrita ao cumprimento ao calendário de repasses do auxílio emergencial; 
7. criar mecanismo de agendamento remoto para ocasiões de atendimento presencial; 
8. promover a distribuição de senhas com hora marcada para atendimento, evitando-se filas com espera fora do estabelecimento; 
9. a colocação de indicativos e instruções, nos acessos, balcões de atendimento, caixas e locais sanitários, em locais visíveis, com 

informações oficiais sobre a prevenção do COVID-19 e indicativos sobre o distanciamento nas filas; 
10. promover o acesso controlado da entrada e saída de clientes em agências, com a abertura antecipada da unidade selecionada em 

uma hora, para atender com exclusividade os clientes que estão no chamado grupo de risco; 
11. o gerenciamento de filas, além da distribuição de senhas para diferenciar a necessidade e agilizar o atendimento; 
12. a limitação do fluxo de pessoas, de modo que seja possível manter a distância mínima de 1,5 metro entre elas. Por ocasião de 

filas, organizar padrão de sua formação com distância mínima de 1,5 metro, no interior da agência e nos seus arredores, de modo a alcançar toda a 
sequência de pessoas componentes da fila enquanto aguardam atendimento; 

13. que promova a demarcação de espaço nas filas, com a utilização de marcadores e sinalização, mesmo quando restarem 
estabelecidas fora do estabelecimento, mas em decorrência da incapacidade de promover o pronto atendimento dos usuários. Recomenda-se estabelecer 
contato com o município para auxílio nos indicativos; 

14. promova a organização e o controle das filas externas durante o horário normal de funcionamento, considerando a redução 
temporária do quadro funcional de trabalhadores presenciais, com a contratação de terceiros caso a CEF não considerar oportuno usar seu próprio corpo 
de funcionários, respeitados os cuidados sanitários com o grupo de risco; 

15. permita o acesso à agência apenas das pessoas que cumpram os critérios oficiais de prevenção, como a utilização de máscaras; 
16. a disponibilização de equipamentos de proteção individual, como máscaras para seus funcionários na agência; 
17. a disponibilização de elementos de higienização, como o álcool em gel, para as pessoas que ingressam na agência; 
18. que intensifique a limpeza constante das unidades; 
19.  demarcar no piso da agência o distanciamento necessário. 
A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 

cientes da situação ora exposta e nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 
Por fim, é impositivo registrar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não 

excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes mencionados ou outros, bem como com relação aos entes com 
responsabilidade. 

Fica concedido o prazo de 72 horas para informar sobre a consideração da Recomendação e as eventuais medidas adotadas para o seu 
cumprimento. 

Por fim, cabe enfatizar que as recomendações expedidas pelo Ministério Público têm por finalidade a “melhoria dos serviços públicos 
e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover” (art. 15, da Resolução n. 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

Em igual sentido, a presente RECOMENDAÇÃO tem o caráter de cientificar agentes da necessidade de serem adotadas medidas 
específicas de proteção aos vetores constitucionais sob proteção, sobretudo para eventual responsabilização civil, administrativa e criminal. O 
recomendado não excluiu a irrestrita observância de todas as normas em vigor. 

Comunicado à 1a Câmara de Coordenação e Revisão/MPF e ao GIAC constituído. 
 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-CCO-RN-00001483-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 29 DE ABRIL DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo (a) Procurador (a) da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

Resolve converter o Procedimento Preparatório nº 1.28.200.000070/2019-93 em Inquérito Civil, visando adotar todas as medidas 
possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito de apurar eventuais irregularidades no âmbito cível. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO (S) FATO (S) INVESTIGADO (S): Trata-se de procedimento instaurado mediante representação 
sigilosa, cujo objeto consiste em investigar possíveis vícios construtivos no prédio do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em Caicó/RN, situado 
na rua José Hermínio, nº 525, bairro Paraíba, Caicó/RN. 

POSSÍVEL (IS) RESPONSÁVEL (IS) PELO (S) FATO (S) INVESTIGADO (S): Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 
AUTOR (ES) DA REPRESENTAÇÃO: Sigiloso. 
Publique-se e comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
MARIA CLARA LUCENA DUTRA DE ALMEIDA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00016771-2020| 
PORTARIA Nº 5, DE 4 DE MAIO DE 2020 

 
Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.000191/2020-25. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos artigos 129, 
III, da Constituição da República de 1988; 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar n. 75/1993; 17 da Lei n. 8.429/1992; na Súmula 329 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda, na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n. 87/2006, 
na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

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 (artigo 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 (Constituição da República 
de 1988, artigo 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os artigos 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei 
Complementar n. 75/1993, o artigo 17 da Lei n. 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem ser função institucional 
do Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, conferindo-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade 
administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu 
artigo 2º, § 4º, última parte, bem como o artigo 2º, § 1º, o artigo 4º, § 1º e o artigo 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada 
pela Resolução n. 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à 
instauração de inquérito civil, sendo subsidiário e facultativo o uso do procedimento administrativo, o qual, se instaurado, deverá ser concluído no prazo 
de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.000191/2020-25, apontando 
existência de possíveis irregularidades praticadas na execução de contratos de transporte escolar celebrados, no período de 2014 a 2018, entre o Município 
de Pedro Velho-RN e a empresa LR Freire Costa ME (CNPJ: 18.089.600/0001-33), com serviços custeados por verbas públicas oriundas do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias a consecução de outras diligências capazes de elucidar se houve alguma irregularidade 
ou ato de improbidade administrativa no fato acima mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos episódios aqui 
mencionados. 

Proceda-se ao registro desta conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 2ª e à 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (artigo 4º, VI, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, e artigo 5º, VI, da 
Resolução n. 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte 
na rede mundial de computadores (internet). 

Designo os servidores vinculados ao 8º Ofício desta Procuradoria da República para atuarem como secretários, a fim de auxiliar na 
instrução do feito, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle do prazo de um ano 
de tramitação do inquérito civil contado de hoje (artigo 9º, caput, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, e artigo 15º, caput, da Resolução n. 87/2006, na 
redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência com expressa 
menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00016781-2020| 
PORTARIA Nº 6, DE 4 DE MAIO DE 2020 

 
Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.000271/2020-81. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos artigos 129, 
III, da Constituição da República de 1988; 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar n. 75/1993; 17 da Lei n. 8.429/1992; na Súmula 329 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda, na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n. 87/2006, 
na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

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 (artigo 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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 (Constituição da República 
de 1988, artigo 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os artigos 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei 
Complementar n. 75/1993, o artigo 17 da Lei n. 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem ser função institucional 
do Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, conferindo-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade 
administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu 
artigo 2º, § 4º, última parte, bem como o artigo 2º, § 1º, o artigo 4º, § 1º e o artigo 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada 
pela Resolução n. 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à 
instauração de inquérito civil, sendo subsidiário e facultativo o uso do procedimento administrativo, o qual, se instaurado, deverá ser concluído no prazo 
de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.000271/2020-81, apontando 
existência de possíveis irregularidades praticadas na execução do contrato n. 039/2015, no valor de R$ 568.106,67 (quinhentos e sessenta e oito mil, 
cento e seis reais e sessenta e sete centavos), celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte e a pessoa jurídica Campos 
Morais e Lima Ltda. (CNPJ: 12.047.591/0001-31), com a finalidade de realização de serviços emergenciais de ampliação e reforma da Escola Estadual 
Santos Dumont, situada no Município de Parnamirim-RN e cujos serviços foram custeados com receitas oriundas da Fonte 103 – Cota parte do Fundeb; 

CONSIDERANDO que, na hipótese de possível malversação de verbas públicas oriundas do FUNDEF (atualmente FUNDEB), a 
atribuição para apurar e a competência para processar e julgar os fatos seria bipartida; em matéria cível, a atribuição e a competência seriam, 
respectivamente, do Ministério Público do Estado e da Justiça Estadual, no caso de suficiência financeira de Estados e Municípios; na seara criminal, 
teria lugar em qualquer caso a atuação do Ministério Público Federal e da Justiça Federal; 

CONSIDERANDO que, nos anos de 2014 e 2015, houve complementação da União quanto aos valores do Fundeb repassados ao 
Estado do Rio Grande do Norte e ao Município de Parnamirim-RN; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias a consecução de outras diligências capazes de elucidar se houve alguma irregularidade 
ou ato de improbidade administrativa no fato acima mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos episódios aqui 
mencionados. 

Proceda-se ao registro desta conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (artigo 4º, VI, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, e artigo 5º, VI, da 
Resolução n. 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte 
na rede mundial de computadores (internet). 

Designo os servidores vinculados ao 8º Ofício desta Procuradoria da República para atuarem como secretários, a fim de auxiliar na 
instrução do feito, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle do prazo de um ano 
de tramitação do inquérito civil contado de hoje (artigo 9º, caput, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, e artigo 15º, caput, da Resolução n. 87/2006, na 
redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência com expressa 
menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00016421-2020| 
PORTARIA Nº 9, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições legais 

que lhes foram conferidas, 
Considerando que a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015 (com as alterações promovidas pela Resolução CSMPF nº 191, de 5 

de fevereiro de 2019), do Conselho Superior do Ministério Público Federal, previu a manutenção de escala de membro para atuação em regime de plantão 
eleitoral (art. 1º, §2º), a ser veiculada por portaria subscrita pelo(a) titular da Procuradoria Regional Eleitoral em cada Estado (art. 2º); 

RESOLVE: 
Art. 1º – Retificar a escala do plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte referente ao período de 1º 

a 29.02.2020, divulgada por meio da Portaria PRE/RN nº 2, de 28 de janeiro de 2020, para que passe a constar da forma que segue: 
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FUNÇÃO PROCURADOR PERÍODO 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

SUBSTITUTO 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 1º a 11.02.2020 

PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA 
MATA 

12 a 20.02.2020 

PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA 
MATA 

22 a 29.02.2020 

 
Art. 2º – Ficam revogadas as disposições anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 
CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00016742-2020| 
PORTARIA Nº 11, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições legais 

que lhes foram conferidas, 
Considerando que a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015 (com as alterações promovidas pela Resolução CSMPF nº 191, de 5 

de fevereiro de 2019), do Conselho Superior do Ministério Público Federal, previu a manutenção de escala de membro para atuação em regime de plantão 
eleitoral (art. 1º, §2º), a ser veiculada por portaria subscrita pelo (a) titular da Procuradoria Regional Eleitoral em cada Estado (art. 2º); 

RESOLVE: 
Art. 1º – Divulgar a escala do plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, referente ao período de 

1º a 31.05.2020: 
 

FUNÇÃO PROCURADOR PERÍODO 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 01 a 17.05.2020 
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 18 a 31.05.2020 

 
Art. 2º – Ficam revogadas as disposições anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 
Procuradora Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00026106-2020| 
PORTARIA Nº 328, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU Seção 2, de 30 de setembro de 2019, e da competência delegada pela 
Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1. Designar o Procurador da República Márcio Rogério Garcia, lotado no 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de 
Uruguaiana-RS, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 23 de março de 
2020, deliberou à maioria pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento 
à persecução penal nos autos do processo nº 1.29.011.000478/2019-55. 

2. Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 
do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 2º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de Uruguaiana-RS, nos termos do art. 9º da Resolução CSMPF nº 3, de 8 de maio de 2018. 

3. A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 
 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00026105-2020| 
PORTARIA Nº 329, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019, publicada no DOU Seção 2, de 30 de setembro de 2019, e da competência delegada pela 
Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar o Procurador da República titular do 1° Ofício da Procuradoria da República no Município de Uruguaiana-RS, em 
cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 06 de abril de 2020, deliberou 
unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 
persecução penal nos autos do processo nº 1.29.011.000073/2020-51. 
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2. Enquanto o Ofício ora designado estiver desonerado, deverão atuar no processo os membros nomeados para substituir o titular 
daquele Ofício, com a exceção do titular do 2° Ofício da PRM-Uruguaiana-RS. 

3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 
 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00003261-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 27 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e; 
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III, e Lei Complementar n° 75/93, art. 5º, II, “d”, 
e art. 6º, VII); 

CONSIDERANDO o advento da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta a 
instauração e tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o art. 109, I, da Constituição Federal atribui aos juízes federais competência para as causas que envolvam o 
interesse da União; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas (CF, art. 129, V); 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório autuado sob o n. 1.29.004.000677/2019-52; 
CONSIDERANDO, ainda, o esgotamento de prazo de tramitação da citado PP; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL (6ª CCR) para apurar suposta prática de discriminação étnica por parte da administração 

municipal de Mato Castelhano/RS em concurso público para professor. 
Dessa forma, determino ao cartório que, após proceder ao registro do presente inquérito: 
1) autue-se a portaria; 
2) cumpra-se o item 2 do despacho de etiqueta PRM-PFU-RS-00003120/2020. 

 
FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SLI-RS-00005847-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 31 DE MARÇO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, III, da CR/88, 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: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 
âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Preparatório nº 1.29.009.001222/2019-12, instaurado com o objetivo de apurar 
irregularidades em moradias nas proximidades da viação férrea da antiga RFFSA na Rua Moacir da Rosa Martins, nº 7, em Santana do Livramento. 

CONSIDERANDO a existência de diligências em andamento, notadamente a pendência de expedição de ofício à empresa Rumo 
Malha Sul S.A. requisitando que informe, em 15 (quinze) dias, se as irregularidades consistentes em moradias nas proximidades da viação férrea da 
antiga RFFSA na Rua Moacir da Rosa Martins, nº 7, em Santana do Livramento, foram sanadas. 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão do procedimento citado expirou em 29/03/2020; 
CONSIDERANDO, por fim, o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF e o 

contido no art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, com o seguinte objeto: apurar irregularidades em moradias nas proximidades da viação férrea da antiga RFFSA na Rua Moacir 
da Rosa Martins, nº 7, em Santana do Livramento. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 1ª CCR; 
PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a presente 
Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

Santana do Livramento, 03 de maio de 2020. 
 

CAMILA BORTOLOTTI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SLI-RS-00005848-2020| 
PORTARIA Nº 9, DE 13 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, III, da CR/88, 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: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 
âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO o contido no Procedimento Preparatório nº 1.29.009.000818/2019-97, instaurado com o objetivo de averiguar a 
regularização fundiária relativa ao assentamento urbano consolidado nas antigas instalações da RFFSA; 

CONSIDERANDO que, em despacho, o Ministério Público Federal determinou a expedição de ofício à Prefeitura de Dom Pedrito/RS 
requisitando que: i) informe se já realizou a delimitação da área referente ao assentamento urbano consolidado nas antigas instalações da RFFSA; e, ii) 
informe quais os próximos passos a serem efetivados em vista da regularização da referida área; 

ERANDO que o prazo para conclusão do procedimento citado expirou em 15/04/2020; 
CONSIDERANDO a existência de diligências em andamento; 
CONSIDERANDO, por fim, o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF e o 

contido no art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, com o seguinte objeto: averiguar a regularização fundiária relativa ao assentamento urbano consolidado nas antigas instalações 
da RFFSA. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 1ª CCR; 
PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a presente 
Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

Santana do Livramento, 03 de maio de 2020. 
 

CAMILA BORTOLOTTI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SLI-RS-00005849-2020| 
PORTARIA Nº 11, DE 27 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, III, da CR/88, 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: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 
âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Preparatório nº 1.29.009.001364/2019-71, instaurado com o objetivo de averiguar o 
escoamento de esgoto a céu aberto em terreno do Departamento de Água e Esgoto (DAE), localizado na Rua Moisés Vianna, 322, nesse município; 

CONSIDERANDO que, em despacho, o Ministério Público Federal determinou a expedição de ofício ao Departamento de Água e 
Esgoto de Santana do Livramento requisitando que informasse que medidas serão tomadas acerca da questão do escoamento de esgoto a céu aberto em 
terreno do DAE localizado na rua Moisés Vianna, 322, em especial o resultado da busca de solução para o problema referida no ofício 049/2020-SG/DAE; 

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão do procedimento citado expirou-se em 22/04/2020; 
CONSIDERANDO a existência de diligências em andamento; 
CONSIDERANDO, por fim, o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF e o 

contido no art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, com o seguinte objeto: averiguar o escoamento de esgoto a céu aberto em terreno do Departamento de Água e Esgoto (DAE), 
localizado na Rua Moisés Vianna, 322, nesse município. 

Além disso, DETERMINO que o Ofício nº 171/2020 seja reiterado, com prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta. 
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 1ª CCR; 

PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a presente 
Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

Santana do Livramento, 03 de maio de 2020. 
 

CAMILA BORTOLOTTI 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00002559-2020| 
PORTARIA Nº 5, DE 24 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 127 e 129 da Constituição da República, pelo art. 6º, VII, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), "O 

procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I – acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento 
de conduta celebrado; II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; III – apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis; IV – embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.", o qual "não tem caráter de investigação cível ou 
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico." (art. 9º, caput e parágrafo único); 

CONSIDERANDO o consensual o crescente agravamento da crise internacional em função da disseminação do Coronavírus 
(COVID-19), classificado peal Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia em 11/03/2020. 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 62, de 17/03/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a orientar 
que “os magistrados priorizem a destinação de penas pecuniárias decretadas durante o período de estado de emergência de saúde pública para aquisição 
dos equipamentos de limpeza, proteção e saúde necessários à implementação das ações previstas nesta Recomendação” (item 13). 
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CONSIDERANDO que o CNJ, na Resolução n. 313, de 19/03/2020, determina que "[o]s tribunais deverão disciplinar a destinação 
dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, 
priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da 
saúde." (art. 9º). 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Recomendação Conjunta PRESI-CN Nº 
1, de 20/03/2020, orienta que "os membros do Ministério Público brasileiro determinem a reversão de recursos decorrentes de sua atuação finalística 
judicial e extrajudicial para ações de enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus (Coronavírus-19), incluindo a destinação direta de recursos para 
os fundos de saúde." (art. 1º); e que "seja postulado ao judiciário o redirecionamento de execuções ou indenizações em curso para ações de enfrentamento 
à pandemia do Coronavírus-19, incluindo a destinação direta de recursos para os fundos de saúde." (art. 2º). 

CONSIDERANDO os documentos constantes dos autos da Notícia de Fato n. 1.31.001.000110/2020-91 (ofícios de órgãos do SUS; 
pareceres ministeriais; e decisões do Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO, em tramitação no Sistema SEI), referentes ao 
recebimento de recursos do Juízo da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO (da conta judicial mantida para o recebimento de recursos provenientes de 
penalidades de prestação pecuniária fixadas como condição de suspensão condicional do processo, transação penal ou acordo de não persecução penal, 
bem como da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, à luz da disponibilidade financeira atual da conta judicial) com vistas à implementação 
de medidas na prevenção e combate da pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato n. 1.31.001.000109/2020-67 tem conteúdo análogo ao da Notícia de Fato n. 
1.31.001.000110/2020-91, embora se refira a requerente distinto (IFRO, Campus Ji-Paraná-RO), e que sobre esse pleito o MPF já se apresentou ao Juízo 
seu parecer (PRM-JPR-RO-00001681/2020). 

Resolve: 
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o seguinte objeto: acompanhar a destinação, pela (i) SECRETARIA DE 

SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA (SESAU); (ii) SECRETARIA DE SAÚDE DE JI-PARANÁ-RO; e (iii) Instituto Federal de Rondônia - IFRO, 
Campus Ji-Paraná-RO, de recursos recebidos do Juízo da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO (da conta judicial mantida para o recebimento de recursos 
provenientes de penalidades de prestação pecuniária fixadas como condição de suspensão condicional do processo, transação penal ou acordo de não 
persecução penal, bem como da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, à luz da disponibilidade financeira atual da conta judicial) com vistas 
à implementação de medidas na prevenção e combate da pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

Nomear os servidores que estão lotados na Secretaria do 2º Ofício desta Procuradoria da República para secretariarem o presente 
feito, os quais, por serem servidores públicos do quadro efetivo, atuarão independentemente de compromisso; 

Determinar, como providências preliminares, as seguintes: 
Registre-se e instaure-se procedimento administrativo, a ser vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal ; 
Cadastre-se a presente portaria no Sistema Único, dando ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal; 
Junte-se aos autos do procedimento administrativo cópia dos autos da Notícia de Fato n. 1.31.001.000109/2020-67; e da Manifestação 

PRM-JPR-RO-00001681/2020; 
Levando-se em conta que não há informação sobre o deferimento de todos os requerimentos, contate-se a 2a Vara Federal de Ji-

Paraná, a fim de verificar se, de fato, já houve a destinação e em que termos. Certifique-se o resultado da diligência. 
 

MURILO RAFAEL CONSTANTINO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012998-2020| 
PORTARIA Nº 7, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Designação de promotores de justiça para atuação em substituição aos Promotores 
Eleitorais em gozo de férias e recesso, perante as Zonas Eleitorais. 
 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 
CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, 

e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993); 
CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de 

competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993); 
CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério 

Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei 
Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço 
eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 
Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 
(art. 1º, I, Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio de 2008 e art. 23, § 2º, I da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, de 09 de setembro de 2019); 

CONSIDERANDO o Ofício SEI nº 4/2020/CONI do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 29 de abril de 2020, que 
solicita expedição de ato designando Promotores para atuar em substituição aos Promotores Eleitorais em gozo de férias e recesso, perante as Zonas 
Eleitorais; 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os(a) Promotores(a) de Justiça indicados(a) para atuar em substituição aos(às) Promotores(as) Eleitorais em gozo 

de férias e recesso, perante as Zonas Eleitorais respectivas, nos seguintes períodos: 
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Comarca Zona 
Eleitoral Promotor(a) de Justiça Período 

Ariquemes 26ª Laila de Oliveira Cunha Nunes 04 a 08.05.2020  
Espigão do Oeste 12ª Vinícius Basso de Oliveira 01 a 31.05.2020  

Jaru 27ª Fábio Rodrigo Casaril 18 a 22.05.2020 
 
Publique-se. 
Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia. 
Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia. 

 
LUIZ GUSTAVO MANTOVANI 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012972-2020| 
PORTARIA Nº 34, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 5094, foi 
identificado o desmatamento de área de 420,44 hectares no município de Pimenta Bueno. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 420,44 hectares de floresta amazônica no município 
de Pimenta Bueno – Amazônia Protege – PRODES: 5094 – Partes envolvidas: MILTON FERREIRA MARTINELLI JUNIOR (CPF: 076.489.067-08); 
PATRICIA ROSA FONTES (CPF: 596.225.631-04); RENATO GOMES DE SOUZA (CPF: 107.185.752-53); SEVERINO VOLPATO (CPF: 
049.208.995-04); SIDNEI ARNALDO DE SOUZA (CPF: 639.040.802-10); SILVIO MAXIMINO FILHO (CPF: 389.964.562-68); TEYLOR LERGIS 
GONÇALVES MAXIMINO(CPF: 010.889.582-85); VALDECIR ANTONIO MAFESSONI (CPF: 316.659.422-15); VANESSA GREGORIO 
WANZUITA (CPF: 011.009.792-04); ALEXANDRE GOLÇAVES CORDEIRO (CPF: 390.001. 762-04); AUDELI CARDOSO GONÇALVES (CPF: 
312.663.392-72); CARLINDA DE JESUS FERREIRA (CPF: 707.441.659-20); CLAUDIO ANTONIO FERREIRA (CPF: 013.319.262-89); HOSANA 
DOS SANTOS DE ANDRADE (CPF: 032.680.172-31) e IRAI MADAI FAVERO DE MELO (CPF: 032.382.422-61). 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012974-2020| 
PORTARIA Nº 35, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 5453, foi 
identificado o desmatamento de área de 188,36 hectares no município de Nova Mamoré; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 188,36 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré – Amazônia Protege – PRODES: 5453 – Partes envolvidas: NAIR AMARO ALTOE (CPF: 925.469.002-34); ODAIR GOMES 
PAULINO (CPF: 003.247.992-17); SINVAL DE SOUZA SILVA (CPF: 535.080.762-53); ZENIRO PEREIRA DE SOUZA (CPF: 560.519.212-49); 
MARCIO ADRIANO DA SILVA (CPF: 903.429.682-20); ZIZA SOUSA GOMES (CPF: 186.282.905-59); SEFONIAS DA SILVA (CPF: 014.484.562-
82); ELESSANDRA MILLER (CPF: 011.534.942-13) e ELIONAI DOS SANTOS SOUZA (CPF: 014.833.172-69). 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012978-2020| 
PORTARIA Nº 36, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 5964, foi 
identificado o desmatamento de área de 164,02 hectares no município de Nova Mamoré 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 164,02 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré – Amazônia Protege – PRODES: 5964 – Partes envolvidas: ADILSON PERIS (CPF: 001.723.097-78); ADWALTER PERIS (CPF: 
599.304.822-91; FRANCISCO OLIVEIRA FILHO (CPF: 744.678.912-34) e EDILENE HENRIQUE ZULSKE (CPF: 926.771.692-15). 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012973-2020| 
PORTARIA Nº 37, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 6254, foi 
identificado o desmatamento de área de 153,73 hectares no município de Nova Mamoré/RO; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 153,73 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 6254 – Partes envolvidas: MARIA FRANCISCA DE SÁ (CPF: 127.492.492-87); ARQUELINO 
JESUS CORTES (CPF: 190.936.242-53); LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS (CPF: 858.613.242-04); ADRIANO FRANCISCO PEREIRA (CPF: 
011.762.572-85); ADRIANO MOREIRA (CPF: 664.287.262-20); IVALDETE FERREIRA DE SOUZA (CPF: 607.899.482-49); JOSÉ CARLOS DO 
NASCIMENTO (CPF: 623.346.032-87)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012982-2020| 
PORTARIA Nº 38, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 6090, foi 
identificado o desmatamento de área de 116,15 hectares no município de Nova Mamoré/RO; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 116,15 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 6090 – Partes envolvidas: OCIMAR JOSÉ DE LIMAS (CPF: 340.678.252-34); SILVANA 
PIRES DE SOUSA SILVA (CPF: 599.983.932-72); AGNALDU FRITZ (CPF: 631.766.702-06); EBERSON COELHO TEIXEIRA DE CARVALHO 
(CPF: 944.945.761-15); LUCI AZEVEDO (CPF: 340.460.032-00)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
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b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 
Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 

c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012983-2020| 
PORTARIA Nº 39, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 6225, foi 
identificado o desmatamento de área de 125,54 hectares no município de Nova Mamoré; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 125,54 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré – Amazônia Protege – PRODES: 6225– Partes envolvidas: OSMIR BATISTA DE FREITAS (CPF: 369.453.582-91); WILSON 
VIANNA PEREIRA (CPF: 948.450.777-87); CARLOS COSTA COIMBRA (CPF: 350.214.382-04); DORCAS MOREIRA ALVES (CPF: 485.931.922-
20) e ANTÔNIO SOARES PRATES (CPF: 294.261.542-72). 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012991-2020| 
PORTARIA Nº 40, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11585, 
foi identificado o desmatamento de área de 127,8 hectares no município de Nova Mamoré/RO; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
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objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 127,8 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 11585 – Partes envolvidas: MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04); 
ADRIANA BISPO DA COSTA (CPF: 742.121.922-68); ADILSON DOS SANTOS PEREIRA (CPF: 598.099.902-78); ADRELINO DA SILVA 
RAMOS (CPF: 325.494.742-87); DENEVALDO PERON (CPF: 286.288.882-68); FRANCISCO FLAIDOCH (CPF: 203.469.052-49); ELIZANDREA 
DE SOUZA BATISTA PEREIRA (CPF: 779.503.562-00)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012993-2020| 
PORTARIA Nº 41, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11040, 
foi identificado o desmatamento de área de 153,44 hectares no município de Nova Mamoré/RO; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 153,44 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 11040”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012995-2020| 
PORTARIA Nº 42, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 
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CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na Amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11559, 
foi identificado o desmatamento de área de 275,59 hectares no município de Nova Mamoré/RO; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 275,59 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 11559 – Partes envolvidas: ALTAMIR FRANCISCO CORREA DE MELLO (CPF: 306.528.209-
72); MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04); PIETRA DE MELLO ROCHA (CPF: 927.926.502-49); RENATO GONÇALVES 
DE MIRANDA (CPF: 969.278.362-68); JURACI ROSALINO DO NASCIMENTO FILHO (CPF: 038.908.668-16); LUCIENI DE MELLO (CPF: 
593.640.682-20)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012997-2020| 
PORTARIA Nº 43, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11584, 
foi identificado o desmatamento de área de 181,96 hectares no município de Nova Mamoré. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 181,96 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré – Amazônia Protege – PRODES: 11584 – Partes envolvidas: CONDOR FLORESTAS CONSULTORIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS LTDA (CNPJ: 84.634.385/0001-39); MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04) e RICARDO DOS ANJOS 
RODRIGUES (CPF: 377.657.522-00). 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013020-2020| 
PORTARIA Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
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garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11499, 
foi identificado o desmatamento de área de 664,44 hectares no município de Nova Mamoré. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 664,44 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré – Amazônia Protege – PRODES: 11499 – Partes envolvidas: MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04); BRUNO 
ARANTES DA SILVA (CPF: 046.067.542-73) e JOAQUIM DE SOUZA GOMES (CPF: 070.748.321-20). 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013016-2020| 
PORTARIA Nº 45, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11443, 
foi identificado o desmatamento de área de 506,95 hectares no município de Nova Mamoré. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 506,95 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 11443 – Partes envolvidas: CONDOR FLORESTAS CONSULTORIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS LTDA (CNPJ: 84.634.385/0001-39); MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04); RICARDO DOS ANJOS 
RODRIGUES (CPF: 377.657.522-00); ADILSON GONÇALVES FERREIRA (CPF: 349.929.012-04); SOLINEI FREISLEBEN ORTELAN (CPF: 
754.203.922-91)” 

. Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013019-2020| 
PORTARIA Nº 46, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11489, 
foi identificado o desmatamento de área de 744,08 hectares no município de Nova Mamoré. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 744,08 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 11489 – Partes envolvidas: MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04); 
SEBASTIANA MARIA GAVA (CPF: 418.744.392-49); SUELI ARAUJO SILVA (CPF: 920.721.862-34); ELISVALDO FERREIRA RIBEIRO (CPF: 
868.080.282-49); DAIANE DANIELI ABRANJO PEREIRA (CPF: 036.581.662-07)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013021-2020| 
PORTARIA Nº 47, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11455, 
foi identificado o desmatamento de área de 41,68 hectares no município de Nova Mamoré. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 41,68 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 11455 – Partes envolvidas: MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04); 
ISAAC BENAYON SALBA (CPF: 000.687.562-91)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
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b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 
Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 

c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013027-2020| 
PORTARIA Nº 49, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 6300, foi 
identificado o desmatamento de área de 194,36 hectares no município de Nova Mamoré. 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 194,36 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré/RO – Amazônia Protege – PRODES: 6300 – Partes envolvidas: OSVALDO MENESES DA SILVA (CPF: 129.357.431-72); RONIERI 
SANTOS DE SOUZA (CPF: 004.639.092-29); TIAGO LUBIANO (CPF: 013.596.322-20); RANGEL SANTOS DE SOUZA (CPF: 015.131.852-25); 
PABLO DE LIMA LUBIANA (CPF: 013.189.982-12); LORRAN PEREIRA DOS SANTOS (CPF: 033.651.592-82); LUCILENE LIMA SANTOS DE 
SOUZA (CPF: 728.534.762-00)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013038-2020| 
PORTARIA Nº 50, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 (CF/88, art. 127); 
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou o Projeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, 
que tem por objetivo, dentre outros, ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia; 

CONSIDERANDO que por meio da Carta Imagem elaborada pelo CENIMA/IBAMA, identificada sob o número PRODES 11465, 
foi identificado o desmatamento de área de 981,93 hectares no município de Nova Mamoré. 
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RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 
com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
objetivando “apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 981,93 hectares de floresta amazônica no município 
de Nova Mamoré – Amazônia Protege – PRODES: 11465 – Partes envolvidas: CONDOR FLORESTAS CONSULTORIA E COMERCIO DE 
MADEIRA LTDA (CNPJ: 84.634.385/0001-39); MAXIMO ASSIS PANDO DE SOUZA (CPF: 091.051.822-04); MARCOS ANDRADE (CPF: 
094.282.697-35): RICARDO DOS ANJOS RODRIGUES (CPF: 377.657.522-00); JANIR DE LIMA (CPF: 457.219.712-15); FABIO GALDINO 
ARRUDA (CPF: 731.153.802-59); 

Para regularização e instrução deste Procedimento Preparatório, DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 
a) que a Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Inquérito Civil e, após, o encaminhamento para o 

Setor Extrajudicial para autuação e distribuição a este Ofício; 
b) que o Setor Extrajudicial proceda o cadastro dos autos com Assunto/Tema CNMP: 10438 – Dano Ambiental (Responsabilidade 

Civil/DIREITO CIVIL) e o cadastro das partes indicadas no sistema Amazônia Protege. 
c) com a instauração, volte os autos conclusos para análise quanto a propositura de ação civil pública. Publique-se 
Publique-se 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
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IC: 1.31.000.000138/2007-61. Ementa: ‘‘Políticas Públicas. Reforma agrária. 
Conflitos agrários. Assentamento PA Taquara e PA Pau D'Arco. Promoção de 
Arquivamento. Mudança na perspectiva de condução da problemática narrada 
inicialmente. Questões judicializadas envolvendo a área. Condução por 
Procedimento Administrativo.’’. Data de Autuação: 28/03/2007. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar indícios de conflito agrário nos projetos de assentamento “PA Taquara” e “PA PAU 
D'ARCO” e a falta de implementação dos projetos sob responsabilidade do INCRA. 

O procedimento foi instaurado a partir de manifestação do Movimento Camponês Corumbiara (fls. 01-147). 
Certidão de recebimento da documentação, concluindo os autos para análise (fls. 148). 
Despacho encaminhando os autos para o ofício responsável pela matéria fundiária (fls. 149-150). 
Despacho com adoção de diligências, determinando a expedição de ofício ao INCRA (fls. 151-154). 
Ofício 0183/2008/MPF/PR-RO, destinado ao INCRA, solicitando esclarecimentos acerca das informações apresentadas pelo 

Movimento Camponês Corumbiara (fls. 155-156). 
Ofício 1491/2008/INCRA/SR-17, constando a resposta do INCRA ao ofício 0183/2008/MPF/PR-RO, esclarecendo o posicionamento 

do INCRA em relação ao caso (fls. 157-160). 
Termo de juntada e conclusão (fls. 161). 
Despacho determinando a expedição de ofício ao INCRA (fls. 162-164). 
Ofício 221/2008/MPF/PR-RO, destinado ao Presidente do INCRA/RO (fls. 165). 
Ofício 222/2008/MPF/PR-RO, destinado ao Superintendente do INCRA em Rondônia (fls. 165-166). 
Ofício 2.006/2008/INCRA/SR-17, constando a resposta do INCRA ao ofício 222/2008/MPF/PR-RO, encaminhando a relação de 

beneficiários dos Projetos de Assentamentos Pau D’Arco, Taquara e Pau Brasil (fls. 167-207). 
Termo de juntada e conclusão (fls. 208). 
Ofício 2229/2008/INCRA, informando o valor dos recursos descentralizados, requisitados para dar suporte aos PA’s (fls. 209-220). 
Ofício 709/2008/P, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, informando que a documentação apresentada pelo MPF foi 

encaminhada à Superintendência Regional do Estado de Rondônia (fls. 221-225). 
Termo de encerramento de volume (fls. 228). 
Termo de abertura de volume (fls. 230). 
Despacho de prorrogação de prazo e diligências (fls. 231-232). 
Ofício 42/2009/MPF/PR-RO, destinado ao Superintendente do INCRA no Estado de Rondônia, solicitando informações acerca do 

serviço de demarcação dos Projetos de Assentamento Pau D’Arco, Taquara e Pau Brasil, localizados nos municípios de Nova Mamoré e Porto Velho 
(fls. 234). 

Ofício 739/2008/GAB, do INCRA, encaminhando documentação em referência a solicitação empreendida no Ofício 221/2008/MPF, 
que solicitava análise sobre a possibilidade de suplementação orçamentária para propiciar a concretização da demarcação das parcelas componentes dos 
Projetos de Assentamento Pau D’Arco, Taquara e Pau Brasil, no município de Porto Velho e Nova Mamoré (fls. 235-237). Termo de juntada do ofício 
fls. 238. 

Despacho de prorrogação de prazo, determinando a expedição de ofício ao INCRA (fls. 240-241). 
Portaria de instauração de Inquérito Civil 100 de agosto de 2009 (fls. 242-243). 
Requisição 272/2009/MPF/PR-RO, destinado ao INCRA, para que apresentasse informações atualizadas sobre os PA’s Pau D’Arco, 

Taquara e Pau Brasil (fls. 245). 
Ofícios 2756/2008 e 2095/2009, do INCRA, atualizando as informações acerca dos PA’s mencionados nestes autos (fls. 246-248). 
Juntada do ofício 638/DICOF/GAB-07, encaminhado pelo Ibama (fls. 249-266). 
Despacho determinando a expedição de ofício ao INCRA, requisitando as plantas dos Projetos de Assentamento (fls. 267). 
Manifestação dos moradores da Linha 06, solicitando a medição dos lotes localizados no PA Pau D’Arco (fls. 268-271). 
Requisição 406/2009/MPF/PR-RO/STOC, destinado ao INCRA, para que apresente a planta dos Projetos de Assentamento (fls. 272-

273). 
Despacho determinando a reiteração da requisição (fls. 274). 
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Requisição 28/2010/MPF/PR-RO, destinada ao INCRA, reiterando as informações solicitadas na requisição 406/2009 (fls. 275). 
Ofício 452/2010/INCRA, em atendimento as requisições expedidas por este Parquet, respondendo aos questionamentos e 

apresentando as plantas dos PA’s (fls. 276-281). 
Despacho determinando a expedição de ofício ao INCRA (fls. 282-283). 
Ofício 250/2010/MPF/PR-RO, destinado ao Superintendente do INCRA, solicitando informações sobre os motivos pelos quais há 

uma desproporção tão evidente e notória entre alguns lotes e outros dentro do mesmo Projeto de Assentamento e quais as providências a serem tomadas 
para evitar tamanha discrepância que acarreta grande concentração fundiária nas mãos de poucos (fl. 284). 

Ofício 764/2010/INCRA, em resposta ao ofício 250/2010/MPF/PR-RO (fls. 285-288). 
Despacho determinando a juntada do Termo de Declaração 005/2010 e expedição de ofício ao INCRA (fls. 289). 
Termo de Declaração 005/2010 e documentos anexos (fls. 290-303). 
Ofício 380/2010/MPF/PR-RO, endereçado ao Superintendente do INCRA, solicitando que informe quais medidas têm sido tomadas 

para tentar solucionar o impasse, ou ver atendidas as pretensões dos assentados da Linha 06 (fls. 304). 
Termo de informação, sobre a ausência de resposta do INCRA (fls. 305). 
Despacho de prorrogação de prazo e diligências (fls. 306-307). 
Ofício 1269/2010/INCRA, informando que a demarcação obedeceu ao perímetro definido na planta do projeto, em desencontro com 

as pretensões dos subscritores que ficaram com parte de suas posses dentro da Fazenda Fortuna. A unidade avançada realizou reuniões com a Ouvidoria 
Agrária Regional e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Velho, quando os subscritores ficaram cientes da situação e não mais intercederam na 
conclusão dos trabalhos (fls. 308-309). 

Termo de Declaração 09/2010, de Manoel Alexandre dos Santos, morador da linha 06, do PA Pau D’Arco, e informou que continuam 
havendo divergências nos lotes dos assentados no projeto (fls. 310). 

Termo de Declaração 01/2011, de Manoel Alexandre dos Santos, informando que fez o levantamento acordado no termo de fls. 310, 
e verificou que não há moradores da linha 7 (fls. 311-313). 

Despacho descritivo, informando do recebimento do ofício do INCRA e solicitando esclarecimentos (fls. 314). 
Ofício 462/2011/MPF (fl. 315), ao INCRA, solicitando que a autarquia agrária: 
(i) esclareça a razão dos contratos terem sido celebrados sem indicação da localização do lote a ser ocupado pelo outorgado, 

informando apenas o tamanho da área, e esse procedimento é comum na Superintendência?; 
(ii) informe se as parcelas da linha 06 estão sendo reduzidas para aumentar os da linha 07, e em caso positivo, a razão da redução, 

tendo em vista que os contratos fixavam o tamanho da ocupação em 74,2720 hectares, com validade até 2012 
(iii) informe se já existe planta definitiva para o PA Pau D’arco (fl. 314). 
Ofício 453/2011 (fl. 316-337) do INCRA, em resposta aos questionamentos do Parquet Federal, informando o seguinte: 
(i) a razão dos Contratos de Concessão de USO - CCU – não indicarem as a numeração do lote deve-se ao fato dessas parcelas não 

terem sido demarcadas e georreferenciadas até a data da expedição do título provisório, sendo cálculo de tamanho da área das parcelas feito por 
aproximação; 

(ii) os títulos expedidos pela autarquia seguem o rito da instrução normativa 30 de 2006 do INCRA; 
(iii) o tamanho consignado nos CCU’s de todos os beneficiários deverão ser corrigidos com a certificação das peças técnicas das 

parcelas; 
(iv) os serviços de demarcação e georreferenciamento foram concluídos em campo, sendo as plantas, coordenadas e memoriais 

descritivos entregues ao INCRA, carecendo de conferência para posterior certificação. 
Instrução Normativa 30 de 2006, do INCRA às fls. 338-343. 
Ofício 3009/2011, destinado ao INCRA, solicitando informações atualizadas sobre a certificação dos trabalhos realizados em campo 

(fls. 345). 
Ofício 1551/2011, do INCRA, em resposta ao ofício 3009/2011, informando que a situação permanece inalterada, devido à falta de 

servidores habilitados para desempenho das atividades (fls. 346). 
Despacho de prorrogação de prazo do IC às fls. 348-349. 
Ofício 4361/2011, destinado ao INCRA, solicitando que informe a previsão para a conclusão do trabalho de certificação dos trabalhos 

realizados em campo e após a conclusão, que encaminhe cópia da certificação a esta Procuradoria (fls. 350). 
Ofício 1957/2011, do INCRA, informando que não dispõe de servidor habilitado para fazer a certificação e atualização cadastral de 

imóveis rurais. Esclarece que requisitou servidores de outras Superintendências Regionais para solucionar o problema, sendo disponibilizado apenas um. 
Noticia que não há prazo definido para conclusão dos trabalhos, tendo em vista que algumas inconsistências foram detectadas nas peças analisadas, 
devolvidas às empresas contratadas para a retificação. Por fim, informa que aguarda a nomeação de 4 novos servidores para esta área específica (fls. 351-
352). 

Ofício 2542/2012, destinado ao INCRA, solicitando informações atualizadas acerca da certificação de peças técnicas referentes ao 
PA Pau D’arco (fls. 354). 

Em resposta, através do ofício 1084/2012, o INCRA informou que ainda não houve a certificação das peças referentes ao PA Pau 
D’arco, pois, devido a erros, as peças técnicas retornaram às empresas contratadas, e até o momento não haviam retornado com as correções (fls. 355). 

Termo de Declarações 52/2012 do Sr. Manoel Alexandre dos Santos, informando que sua parcela ainda não havia sido regularizada 
esclarecendo que existem outras pessoas residindo em tempo inferior na mesma linha que já conseguiram a devida regularização (fls. 357). 

Ofício 4912 expedido ao INCRA, solicitando novamente a atualização das informações acerca do processo de certificação do PA Pau 
D’arco (fls. 358). 

Despacho de prorrogação de prazo às fls. 359-360. 
Ofício 808/2013, expedido ao INCRA, reiterando o ofício 4912/2012 (fls. 361). 
O INCRA, por meio do ofício 354/2013, informou sucintamente a localização das parcelas dos assentados Manoel Alexandre dos 

Santos e Adão Alves de Oliveira (fls. 362). 
Ata de reunião realizada em 19/08/2013 entre Manoel Alexandre dos Santos e este signatário, tratando de questões relacionadas a 

diversos problemas enfrentados pelo cidadão no PA Pau D’arco (fls. 363). 
Certidão às fls. 364 com juntada de impresso de manifestação do MPF nos autos 4156-02.2011.4.01.4100 e cópia de decisão judicial 

(fls. 365-375). 
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Despacho avulso sobre o e-mail enviado a este Parquet pelo Sr. Joseph Iborra Plans, o qual determinou-se a juntada aos autos (fls. 
376-385). 

Despacho descritivo e com adoção de providências às fls. 389-400. 
Resposta ao e-mail encaminhado pelo Sr. Joseph Iborra Plans (fls. 402). 
Despacho avulso, determinando a expedição de ofício ao INCRA (fls. 405). 
Ofício 4207/2013-MPF-PRRO (fls. 406-407), destinado ao Superintendente do INCRA, solicitando informações sobre o seguinte: 
(i) das tratativas realizadas com o proprietário para fins de desapropriar o imóvel; 
(ii) da situação atual do procedimento; 
(iii) da previsão (data) do pedido de suspensão dos autos do processo 4156-02.2011.4.01.4100. 
Despacho de prorrogação de prazo (fls. 408-409). 
Ofício 945/2014-MPF-PRRO, destinado ao Superintendente do INCRA em Rondônia, solicitando informações (fls. 410). 
Ofício/INCRA/1799/2013, em resposta ao ofício 4207/2013, informando que os Projetos de Assentamento Taquara e Pau D’arco são 

originários do TD Boa Esperança, imóvel desapropriado em 11.04.1988, conforme decreto de desapropriação anexo (fls. 411-414). 
Às fls. 416-419, através do ofício 1124/2014, a autarquia agrária informou que: 
(i) recentemente o INCRA se reuniu com a advogada do proprietário que esclareceu acerca de provável negociação em parte da área 

com outro interessado; 
(ii) o INCRA aguarda a apresentação do documento por parte da advogada do proprietário, após isto deverá o INCRA realizar nova 

vistoria para a atualização de valores na Fazenda Fatura; 
(iii) em sendo aceito pelos proprietários os valores auferidos e continuando o consenso deverá peticionar em juízo pedido de suspensão 

da possessória; 
(iv) o INCRA, após ser demandado pelo juízo da ação 4156-02.2011.4.01.4100, peticionou informando dos fatos acima, bem como 

requereu a manutenção da suspensão do cumprimento da medida liminar já concedida até que sejam ultimados os trâmites administrativos restantes para 
a solução do presente caso, uma vez que os procedimentos pendentes dependiam de atos a serem praticados pela parte autora. 

Despacho 247/2015, prorrogando o prazo de tramitação e adotando diligências (fls. 420-422). 
Ofício 1294/2015-PRDC-MPF-PRRO, destinado ao Superintendente do INCRA no Estado de Rondônia, solicitando informações 

acerca das providências adotadas pelo INCRA após o acordo realizado em julho de 2014, bem como as providências que serão adotadas para resolver a 
situação (fls. 423). 

Ofício 665/2015/INCRA (fls. 426-427), apresentando resposta aos questionamentos empreendidos no ofício 1294/2015-PRDC-MPF-
PRRO, constando, em síntese, o seguinte: 

(i) Foi realizada vistoria em 2013, para fins de levantamento preliminar objetivando coleta de dados e avaliação. No curso dos 
trabalhos houve a intenção do proprietário de destacar aproximadamente 800 hectares, restando apenas o remanescente de interesse do INCRA para 
realização do assentamento das famílias; 

(ii) esclarece que o acordo estava vinculado ao aceite dos valores apresentados pelo INCRA ao proprietário, mas esses valores não 
foram apresentados por falta de realização de nova vistoria; 

(iii) por último, informa que após a realização da referida vistoria, bem como a apresentação de valores ao proprietário e consequente 
aceite, vislumbra-se a destinação da área ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Documentos comprobatórios anexos (fls. 428-432). 

Despacho de juntada de documento (fls. 433). 
Cópia de ata da 829ª reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, realizada em 28 de abril de 2015 (fls. 434-

435). 
Memória de reunião, realizada no dia 7 de outubro de 2015, para tratar de assuntos relacionados ao assentamento Flor do Amazonas, 

fazenda Fartura e Curuquetê, onde ficou consignado que o PRDC alertaria o INCRA sobre as limitações em relação aos acordos celebrados para resolver 
conflitos agrários (fls. 436-437). 

Correspondência eletrônica tratando de considerações sobre a Fazenda Fartura, objeto de processo 4156-02.2011.4.01.4100 (fls. 438-
444). 

Despacho 284/2016, determinando a prorrogação de prazo e adoção de providências (fls. 445-448). 
Ofício 1911/2016 desta PRDC expedido ao INCRA solicitando informações atualizadas acerca dos questionamentos (i) e (iii) contidos 

no Ofício 1294/2015, quais sejam: (i) providências adotadas pela autarquia após o acordo de julho de 2014; (iii) demais providências que seriam adotadas 
para resolver a questão (fls. 449). 

Em resposta ao referido Ofício, o INCRA apresentou as seguintes informações: 
(i) as providências adotadas e as futuras ainda não estão concluídas, pois foram constatadas pendências administrativas apontadas no 

Parecer 00280/2016/GAB PFE/PFE-INCRA-RO/PGF/AGU (cópia em anexo); 
(ii) quando sanadas as lacunas administrativas, o processo será novamente analisado pela Divisão de Obtenção do INCRA/RO; 
(iii) destacou a orientação da PFE/INCRA, ponto 1.84 do Parecer, sobre a não intervenção do INCRA na demanda travada entre a 

proprietária e os ocupantes do imóvel, por tratar-se de interesse particular; 
(iv) ressalta a preocupação com o fato de incidir sobre o imóvel a ação de reintegração de posse sob número 4156-02.2011.4.01.4100 

(5ª Vara da Justiça Federal), em que foi concedido o prazo de 90 (noventa dias) para apresentação de proposta ao requerente. Todavia, diante dos fatos 
relatados, isso não será possível, o que pode ocasionar no despejo das famílias de trabalhadores rurais sem terras que ocupam a Fazenda Fartura há quase 
15 anos. 

Às fls. 451-469 consta nos autos cópia do Parecer 0028/2016/GAB PFE/PFE-INCRA-RO/PGF/AGU, no qual indica as seguintes 
conclusões: 

1 – A superveniência de prescrição aquisitiva em favor dos réus constitui óbice intransponível à aquisição da Fazenda Fartura pelo 
INCRA, para fins de assentamento dos posseiros que estão no local. A PFE orientou ao INCRA que não intervenha novamente no processo judicial 4156-
02.2011.4.01.4100, motivos: i) a autarquia interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu o mandado de imissão de posse em favor da Fartura 
Agropecuária LTDA; ii) no bojo do agravo, a principal tese levantada foi a consumação do usucapião; iii) considerando a estratégia adotada na esfera 
judicial, entende ser incoerente que o INCRA prossiga com a desapropriação enquanto pendente discussão relativa à aquisição da área pelos réus com a 
tese firmada. 
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2 – A averbação de Reserva Legal sobre a totalidade da área é obstáculo insuperável ao prosseguimento do processo de 
desapropriação, que se dá pelos seguintes fundamentos: i) a servidão florestal instituída no antigo código passou a ser considerada servidão ambiental 
(art.9º-A, §7º da Lei 12.651/2012); ii) é vedada a alteração de destinação da servidão ambiental, durante sua vigência, em caso de transmissão ou 
desmembramento do tereno (art. 9º-A, §6); iii) descabe avaliar o caso sob a ótica de que a área está antropisada e consolidada, pois persiste obrigação de 
zelo pela Reserva Legal de 100%, na forma pactuada e lavada a conhecimento público por meio da averbação da matrícula; iv) já que constituída servidão 
ambiental sobre a totalidade da Fazenda Fartura, é inaplicável ao caso concreto os parâmetros de reserva legal previstos no art. 12 da Lei 12.651/2012. 

3 – Está impossibilitado de prosseguir com a desapropriação antes de sanadas as seguintes pendências: i) sobreposição de área com 
PA Pau D’Arco que está em discussão no processo judicial 2008.41.00.002692-0; ii) divergência de medidas da área: 2.500 ha, 2.372,0972 ha e 
1.700,4031 ha; iii) ausência de georreferenciamento, que impede a verificação dos limites da propriedade e constitui fato impeditivo ao prosseguimento 
da desapropriação; iv) pretensão do proprietário de excluir parte da área que não está ocupada pelos posseiros da negociação com o INCRA, sob alegação 
de que encontra-se em transação para alienação a terceiro, contudo, ainda não comprovou documentalmente o desmembramento da área junto ao CRI. 

4 – Opina-se pela impossibilidade de prosseguimento no processo de desapropriação pela incidência do art. 2º, §6º da Lei 8629/93, 
pelos seguintes motivos: i) o desmatamento provocado pela ocupação é nexo causal para a improdutividade e descumprimento da função social; ii) o art. 
2º, §6º dispõe que o imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário 
de caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de 
reincidência. 

5 – Entendeu que a documentação acostada aos autos não é suficiente para embasar manifestação conclusiva sobre a regularidade da 
cadeia dominial, notadamente o destaque do imóvel do patrimônio público federal. Recomendou que, caso permaneça o interesse na desapropriação, seja 
complementada a instrução, inclusive com a juntada das certidões atualizadas, sustentando-se às condições tecidas acima. Isso porque: i) o imóvel que 
se pretende desapropriar originou-se de desmembramento de imóvel maior pertencente ao patrimônio do Estado do Amazonas; ii) é preciso comprovar 
que o imóvel foi regularmente destacado do patrimônio público federal; iii) esclarecer no CRI acerca da divergência da averbação da matrícula 14.201, 
a qual consta somente o Sr. Nyldice Deo Cidin como adquirente, enquanto que na certidão de transferência feita pela Agropecuária Santa Paula constam 
o Sr. Nyldice Deo Cidin e Sra. Renee Afonso Garcia Cidin, sua esposa. 

Despacho 51/2017, com adoção de providências e prorrogação do inquérito civil (fls. 470-474). 
À fl. 475 expediu-se Ofício 428-2017-PRDC-MPF-PRRO à Superintendência do INCRA, solicitando as seguintes informações: i) 

Qual o posicionamento da autarquia diante do Parecer 0028/2016/GAB PFE/PFE-INCRA-RO/PGF/AGU?; ii) A autarquia dará continuidade ao 
procedimento desapropriatório?; iii) providências adotadas pela autarquia para sanar as pendências administrativas. 

Em resposta ao referido Ofício, o INCRA informou que o ofício supracitado não contempla informações suficientes para a localização 
do procedimento administrativo relativo ao PARECER 0028/2016/GAB PFE/PFE-INCRA-RO/PGF/AGU. Ademais, em análise interna do órgão, 
verificou-se que o número 0028/2016 foi atribuído a uma COTA, e não parecer. Diante disto, solicita cópia do PARECER 0028/2016/GAB PFE/PFE-
INCRA-RO/PGF/AGU e/ou número do processo administrativo a que este se refere, para que possam localizá-lo no sistema interno AGU/SAPIENS. 

Despacho 393/2017, determinando a expedição de ofício ao INCRA (fls. 481-482). 
Ofício 2923/2017 desta PRDC expedido ao INCRA solicitando as seguintes informações: (i) Qual o posicionamento da autarquia 

diante do Parecer 0280/2016/GAB PFE/PFE-INCRA-RO/PGF/AGU?; ii) Permanece o interesse da Autarquia em dar continuidade ao procedimento 
desapropriatório?; iii) Providências adotadas pela autarquia para sanar as pendências administrativas (fl. 483). 

Despacho 28/2018, determinando a prorrogação do inquérito civil (fls. 484-486). 
Ofício 267/2018 desta PRDC expedido ao INCRA, reiterando expediente anterior, para solicitar as seguintes informações: (i) Qual o 

posicionamento da autarquia diante do Parecer 0280/2016/GAB PFE/PFE-INCRA-RO/PGF/AGU?; ii) Permanece o interesse da Autarquia em dar 
continuidade ao procedimento desapropriatório?; iii) Providências adotadas pela autarquia para sanar as pendências administrativas (flS. 487). 

Em resposta ao expediente acima referido, o INCRA, após ser instado pela Procuradoria Federal Especializada, remeteu a esta PR-
RO o Ofício 39746/2018 e anexos (fls. 489-496), contendo, em resumo, as seguintes informações: 

(I) Esta Superintendência concorda com o Parecer PFE 280/2016/GAB/PFE-INCRA; 
(II) Confirmamos que não há mais interesse na continuidade do processo desapropriatório do imóvel denominado Fazenda Fartura; 
(III) O referido processo foi indeferido e arquivado por decisão do Comitê de Decisão Regional desta Superintendência do INCRA. 
Despacho 12/2019, determinando a prorrogação de prazo e adoção de providências (fls. 497-500). 
Ofício 1754-2019-PRDC-MPF-PRRO (fl. 501), destinado ao Superintendente do INCRA, solicitando as seguintes informações: 
(i) Qual o posicionamento da Divisão de Obtenção/Incra após o encerramento do processo administrativo 5400.001549/2013-99?; 
(ii) há interesse noutra área, com vistas à desapropriação? Qual alternativa será (ou vem sendo) adotada pelo INCRA, neste sentido?; 
(iii) Quais providências foram adotadas pela autarquia em relação aos problemas relatados no item 5, memorando 

21687/2018/SR(17)? 
(iv) Há manifestação do INCRA quanto a seu interesse no feito judicial 000415602-2011.4.01.4100, em trâmite junto à 5ª Vara 

Federal considerando as informações acerca da realidade atual e os dados que foram levantados quanto à (im)possibilidade de desapropriação/aquisição 
do imóvel? 

Despacho saneador 625/2019, justificando a tramitação do procedimento há mais de 3 (três) anos (fls. 502-503). 
Prestes ao vencimento, vieram os autos para análise. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Analisando os autos verifica-se que não remanesce presente a motivação que levou a instauração do presente IC. Conforme 

se extrai da ampla documentação acostada aos autos, o INCRA apresentou expressa manifestação quanto a impossibilidade de continuidade de 
prosseguimento do processo desapropriatório, tendo em vista a constatação de que muitas das posses estabelecidas no imóvel ‘‘Fazenda Fartura’’ são 
extensões de lotes da reforma agrária do PA Pau D’Arco. Assim, já contemplados com lotes do PA, estes posseiros não poderiam ser beneficiados em 
uma possível criação de PA na área. 

Todavia, em expediente remetido pelo INCRA à Procuradoria Federal, com vistas à instrução da ação Judicial 0004156-
02.2011.4.01.4100, em trâmite junto a 5ª Vara Federal, a autarquia relata ter sido lesada quando da delimitação do perímetro que veio a ser desapropriado, 
informação esta, contida em relatório circunstanciado elaborado pelo perito que realizou a vistoria e avaliação do imóvel. Contudo, até o momento o 
INCRA não conseguiu comprovar as alegações sobre a real delimitação do perímetro. 

Não obstante, em que pese a eventual impossibilidade de desapropriação da área, é importante observar também a questão social que 
cerca o caso, de modo a evitar o aumento dos conflitos na área. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#art9a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#art9a.
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É importante esclarecer a incidência de duas demandas judiciais que permeiam a controvérsia a respeito da ‘‘Fazenda Fartura’’: a 
primeira é a ação de posse – autos 4156-02.2011.4.01.4100. mencionado alhures – que teve origem na Justiça Estadual, tendo sido remetido à Justiça 
Federal após requerimento do INCRA para integrar como assistente dos réus, haja a vista a discussão quanto parte do imóvel, que estaria inserido no 
projeto de assentamento Pau D’Arco; a segunda demanda (autos n 0002689-90.2008.4.01.4100) é exatamente a ação interposta pelo INCRA, 
questionando os limites da Fazenda Fartura e o Projeto de Assentamento Pau D’Arco. Ambos tramitam apensados em razão da conexão. 

Ao analisar o andamento do processo 0002689-90.2008.4.01.4100, verifico que o INCRA ainda está ativo com o intuito de comprovar 
a delimitação adequada do perímetro. Conforme podemos verificar por peticionamentos recentes no processo: 

 

 
 
Diante disso, com base na documentação apresentada e estando a área com duas ações judiciais, constata-se que a conclusão do 

presente IC é medida adequada tendo em vista que a demanda já está sendo debatida judicialmente e a conclusão deste Inquérito Civil atrela-se a 
possibilidade ou não de atuação do INCRA na desapropriação da área. 

Assim, como já foi verificado anteriormente, o INCRA está buscando comprovar a delimitação correta da área, e desse modo, 
proporcionaria meios para dar seguimento no processo de desapropriação, e por conseguinte dar andamento na regularização dos posseiros ocupantes da 
área. Além disso, caso se comprove a razão do INCRA na demanda, é possível a instauração de novo procedimento com o objetivo de subsidiar a 
instalação de assentamento na região. 

Desse modo, em que pese a pendência na resposta do expediente de fls. 501, verifico que não há necessidade de promover novas 
diligências, haja vista que as apurações já foram concluídas. 

Considerando que o feito necessita tão somente de acompanhamento do andamento do processo que trata dos perímetros da 
propriedade denominada Fazenda Fartura, entende-se como mais adequada a condução de um Procedimento Administrativo de Acompanhamento. 

Pelo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. Após homologação e retorno físico 
dos autos, determino que seja digitalizada a documentação que compõe o presente IC e instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento 
pela Secretaria da PRDC, instruído com a documentação integral do presente IC. Para facilitar o cumprimento desta determinação a Secretaria deve apor 
registro de ANOTAÇÃO junto ao sistema ÚNICO, com o alerta quando do retorno dos autos do NAOP/PFDC. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução 87 do 
CSMPF, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 
prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos ao NAOP-PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC n. 75/93, 9º, §1º, da Lei n. 7.347/85 e 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87, de 2006 e na Portaria PGR n. 653 de 
30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 
 

SAMARA YASSER YASSINE DALLOUL 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Substituta 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013005-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 31, DE 2 DE ABRIL DE 2020 

 
Referência:  IC 1.31.000.000481/2015-16. EMENTA:  Políticas Públicas. 
Atuação do Poder Público. Assentamentos. Reforma Agrária. Atuação do Poder 
Público para evitar conflitos agrários. PA Rio Preto do Candeias – Linha 631 
Triunfo. Questões judiciais. Diligências em curso, mas pela natureza da demanda, 
o acompanhamento deve ser feito por meio de PA, uma vez que não se verificou 
conflito iminente e que há demandas judicializadas. Promoção de arquivamento. 
Instauração de PA para acompanhamento. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado por meio da Portaria 02/2015/GABPRDC com o objetivo de apurar a existência de conflitos 
agrários no PA Rio Preto do Candeias – Linha 631 – Triunfo, que teria origem em reassentamento de pessoas atingidas pela construção da UHE Samuel 
(fls. 2-4). 

O procedimento teve início a partir de memória de reunião de representantes do MAB com este PRDC (fls. 5-6). Documentos 
acostados pelos representantes (fls. 7-13). 

Documentos instrutórios e diligências no interesse de instrução do feito acostadas de fls. 14-55. 
Ofício 1851/2017-PRDC dirigido ao Juiz Federal da 5ª Vara Federal, solicitando carga dos autos judiciais 0015230-

48.2014.4.01.4100 (fl. 54). Cópias reprográficas extraídas dos autos 0015230-48.2014.4.01.4100 (fls.56-120). 
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Ofício 2834-2018-PRDC-MPF-PRRO destinado ao Juiz Federal titular da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia 
solicitando carga dos autos 001523048.2014.4.01.4100, em trâmite naquela Vara Federal. 

Ofício  2833-2018-PRDC-MPF-PRRO destinado  ao  Superintendente  do INCRA, solicitando informações (juntar aos autos e 
enumerar), dentre elas: (i)  pende  demanda  judicial  contra  o  decreto  expropriatório  e  a destinação da área à criação do PA Rio Preto do Candeias – 
Linha 631, Triunfo, em Cadeias do Jamari – RO?; (ii) Se sim, qual  a atual  situação das  demandas  judiciais  001523048.2014.4.01.4100 e 0001754-
02.1998.4.01.4100 (1998.41.00.0017570) e as atuais providências adotadas pelo INCRA?; (iii)  qual  a  atual  situação  do  procedimento  administrativo 
21600.001910/86-55 ?;  (iv) caso efetivamente haja a anulação do PA, e considerando os atuais estágios das ações judiciais em curso, quais providências 
serão e/ou estão sendo adotadas pela autarquia?;  (v) outros esclarecimentos que entender pertinentes. 

Ofícios 2486/2019 PRDC dirigido ao INCRA solicitando informações sobre processos judiciais e administrativos e Ofício 2487/2019 
PRDC dirigido a 2ª Vara Federal solicitando vista de autos judiciais. 

Prestes ao vencimento do prazo regulamentar para tramitação do feito, vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o feito não merece prosperar. Com a juntada de documentos instrutórios, concluiu-se 

que não há ou houve conflito fundiário iminente na área e que a questão praticamente encontra-se toda judicializada ou com tratativas administrativas 
junto ao INCRA, de maneira que o acompanhamento da demanda nos próprios autos judiciais e também por meio de Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento é a medida mais adequada. 

Conforme se observa das últimas diligências direcionadas ao INCRA e à Justiça Federal, elas se limitaram basicamente a busca de 
informações sobre processos judiciais e também sobre procedimentos administrativos no caso do INCRA. Assim, o acompanhamento do expediente por 
meio de Inquérito Civil não se mostra adequado, tendo em vista não haver necessidade de diligências investigatórias, tampouco de medidas que desafiem 
Recomendação e Termo de Ajustamento de Conduta. 

Pelo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85.  Com a homologação 
do arquivamento e retorno dos autos o NAOP-PFDC, proceda-se a digitalização integral dos autos para fins de instauração de procedimento administrativo 
de acompanhamento. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução 87 do 
CSMPF, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 
prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente Inquérito Civil fora instaurado por representação, aplique-se as disposições do art. 17, § 1º da Resolução 
CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do supracitado artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 
62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Considerando o interesse público, a natureza da matéria e em atenção ao princípio da publicidade e ao accountability, encaminhe-se 
o presente despacho também para publicação no sítio eletrônico desta Procuradoria da República, possibilitando que qualquer interessado possa recorrer 
do presente arquivamento no prazo legal (10 dias). 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos ao NAOP-PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 62, IV, da LC 75/93, 9º, § 1º, da Lei 7.347/85, 17, § 2º, da Resolução CSMPF 87/2010 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012. 

Com o retorno dos autos, havendo homologação do arquivamento pela Câmara, deve a Secretaria da PRDC digitalizar os autos 
integralmente e repassar a assessoria jurídica do signatário para fins de elaboração de Portaria de PA. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87, de 6/4/2010. 
 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013039-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 34, DE 3 DE ABRIL DE 2020 

 

Referência:  IC 1.31.000.000419/2012-81; EMENTA:  Políticas Públicas. Direito 
Constitucional a Moradia. Políticas públicas habitacionais. Desapropriação. 
Indenizações e compensações. Faixa de domínio. DNIT. Famílias lesadas pela 
construção da Ponte sobre o Rio Madeira. Maioria das famílias com situação 
resolvida e minoria que ainda não concordaram com os termos do decreto 
desapropriatório, estão com procedimentos administrativos de revisão junto ao 
DNIT. Problema coletivo resolvido. Questão, na atual fase, afasta o interesse 
coletivo, implicando em inexistência de atribuição do MPF. Inexistência de 
motivos para continuidade das investigações como IC. Promoção de 
Arquivamento”. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado por meio da Portaria 32/2012 que tem como  objetivo  apurar  eventuais  atentados  a  direitos  
fundamentais,  notadamente  a situação do processo de indenização/desapropriação, a cargo do DNIT, das famílias atingidas pelas obras de construção 
da ponte sobre o Rio Madeira na BR-319, no município de Porto Velho/RO. 

O referido procedimento foi instaurado a partir de denúncia feita pelo Sr. Ari Carvalho,  junto  ao  conteúdo  do  requerimento  da  
Comissão  de  Negociação  de Indenização e Desapropriação dos Moradores do Bairro Balsa, que relatam a indefinição do DNIT nos processos de 
indenização/desapropriação dos moradores atingidos pelas obras de construção da ponte sobre o Rio Madeira (fls. 3-91). 
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Despachos com documentação instrutória, cópias de procedimentos administrativos e documentação de beneficiários, acostados aos 
autos (fls. 92-338). 

Ofício  1071/2016  desta  PRDC  dirigido  ao  DNIT/RO/AC  solicitando informações sobre quais providências serão tomadas a 
respeito das solicitações das famílias prejudicadas e ainda não indenizadas/compensadas, bem como daquelas que pedem revisão de seus processos (fls. 
339). 

Em resposta, o DNIT/RO informa, sucintamente, que houve a instrução do processo 50622.001665/2016-67 para analisar todas as 
solicitações dos moradores do Bairro Balsa, visando proceder aos encaminhamentos necessários e pertinentes de cada caso, após a triagem (fls. 341-342). 

Às folhas 343-351 consta manifestação do Sr. Julio Ferreira Leal, também morador do Bairro Balsa. 
Às  folhas  353-355  consta  despacho  (ÚNICO:  PR-RO-00020266/2016) determinando a solicitação de informações junto ao DNIT, 

nos mesmos termos do Ofício 1071/2016  desta  PRDC,  obtendo  como  resposta  (fls.  357-357v  –  Ofício 734/2016/GAB/SR/DNIT/RO-AC, de 
31/10/2016), em síntese, as informações de que há em tramitação o processo 50622.001665/2016-67 visando analisar  os requerimentos apresentados 
pelos moradores interessados e que normas técnicas conclusivas para cada caso foram elaboradas, além de que os autos foram submetidos à análise da 
Procuradoria Federal  do  DNIT  e  também  pela  Coordenação  Geral  de  Desapropriação  e Reassentamento do DNIT em Brasília para aprovação e 
alocação de recursos. 

Despacho 124/2017, com prorrogação de prazo e diligências. 
Ofício 847/2019-PRDC solicitando informações atualizadas do DNIT sobre o andamento do processo 50622.001665/2016-67 e se 

houve a finalização dos procedimentos relacionados à indenização dos moradores afetados. 
Resposta do DNIT por meio do Ofício 47751/2019, da Superintendência Regional em Rondônia, no qual este órgão informa as 

providências adotadas com relação a questão (ÚNICO - PR-RO-00017830/2019). 
Prestes ao vencimento do prazo regulamentar para tramitação do feito, vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a presente investigação não merece prosperar. Toda a problemática foi devidamente 

resolvida, restando apenas algumas pendências por parte de alguns moradores que não concordaram com os termos e, mesmo assim, estas questões estão 
em tratativas junto ao DNIT, senão vejamos, em síntese, as últimas informações sobre o andamento: 

(...) 
2. Com relação aoandamentodoprocesso 50622.001665/2016-67edo  statusdos procedimentos  relacionados as  indenizações  dos  

moradores  afetados  pela  obra  de  construção  da  ponte sobre  o rio Madeira  na rodovia  BR-319, informa-se  que o referido  processo  encontra-se na 
Coordenação de  Gestão  Orcarnentária desde  08/03/2019  aguardando  deliberação  sobre  a  possibilidade  de  criação  de uma  rubrica  especifica para 
pagamento de indenização,  por desapropriação,  inerentes  a obras concluídas, em razão da impossibilidade de providencias no exercício de 2018; 

3. No tocante as indenizações  dos moradores afetados  pela  obra  de construção da pontesobre o rio  Madeirana rodovia  BR-319, 
registra-se a informação  de que  com  a conclusão das  obra da "vila DNIT"  fora  realizado o reassentamento de 168 famílias  retiradas das margens  da 
referida rodovia.  Foram executados  32  processes  de  indenização  em  dinheiro  de  benfeitorias  edificadas  na  área  afetadapela construção da ponte 
e 33 unidades  comerciais, sendo que em 22 casos  houve  indenização complementar; 

4.  Atualmenteencontram-seemandamento05processesderevisãodeindenização, aguardando a  liberação  orcamcntária  no  valor  de  
R$ 331.275,51(trinta  c  um  mil,  duzentose setenta  c cinco  reais e cinquenta e um centavos); 

(...) 
Conforme se infere da situação atual, o problema no âmbito coletivo - que atrai a atribuição do MPF para atuar, restou sanado. As 

pendências, como visto, são referentes a cinco processos de revisão de indenização e outros questionamentos de natureza individual de alguns dos 
desapropriados, sendo que, assim, resta afastada a atribuição do MPF para atuar 

Mesmo assim, cumpre esclarecer que o DNIT tem procedimento administrativo instaurado e está dando o devido encaminhamento a 
questão. No entanto, caso os demandantes não concordem ou entendam que o atendimento prestado pelo DNIT é indevido ou insuficiente, caberá a eles 
buscar sua defesa via individual, por meio de advogado ou da defensoria pública, se hipossuficientes forem. 

Logo, atualmente inexiste motivos para a continuidade de tramitação do presente IC e, por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO 
do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução nº 87 do 
CSMPF, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 
prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente Inquérito Civil fora instaurado por representação, aplique-se as disposições do art. 17, § 1º da Resolução 
CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do supracitado artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 
62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Considerando ainda o interesse público, a natureza da matéria e em atenção ao princípio da publicidade e ao accountability, 
encaminhe-se o presente despacho para publicação no sítio eletrônico desta Procuradoria da República, possibilitando que qualquer interessado possa 
recorrer do presente arquivamento no prazo legal (10 dias). 

Assim, após os procedimentos de praxe, em atenção a Diretriz n. 5 do Provimento CMPF 1, de 5 de novembro de 2015, remetam-se 
os autos a 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93, 9º, §1º, da Lei 7.347/85 e 17, §2º, da 
Resolução CSMPF 87, de 2006 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 
 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadao 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013001-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 35, DE 7 DE ABRIL DE 2020 

 
IC 1.31.000.000685/2016-38. EMENTA:  Educação Pública. Construção de 
escola pública. Suposta morosidade em construção de escola estadual de ensino 
fundamental e médio para atender a comunidade de Rio Pardo, Flona Bom Futuro, 
no município de Buritis. Arquivamento. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado por meio da Portaria 3/2017, cuja finalidade é apurar morosidade na construção de nova Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio para atender a comunidade da Vila de Rio Pardo (Floresta Nacional Bom Futuro), no município de Buritis/RO. 

Documentos iniciais instrutórios, bem como despachos prorrogando o prazo e determinando diligências (fls. 1-38). 
Portaria 3/2017, de conversão de PP em IC, determinando a juntada aos autos do AR dos expedientes de fls. 34 e 35, bem como a 

reiteração destes caso vencido o prazo legal para resposta, sem que esta tenha sido remetida (fls. 39-41). 
Ofício 1251/2017/PRDC encaminhado à SEDUC reiterando o teor do Ofício 4641/2016/PRDC (fl. 42). 
Ofício 6166/SEDUC/GAB, remetido pela SEDUC, encaminhando informações prestadas pela Assessoria Técnica em Infraestrutura 

– INFRA/OBRAS/SEDUC, memorando 1005/2017/SEDUC, anexo, o qual esclarece sobre o andamento do Processo Administrativo, referente à 
construção de Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental no Distrito de Rio Pardo, cujo teor segue abaixo (fls. 43-45): 

Em resposta a solicitação do Excelentíssimo Procurador do Estado lotado nesta Secretaria, Doutor Francisco Silveira Aguiar Neto, 
encaminhamos as informações solicitadas de atualização a cerca do processo 01.1601.16721.0000/2015, referente à previsão de início das obras de 
construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio no Distrito de Rio Pardo – Porto Velho/RO. 

O processo mencionado está em trâmite nesta secretaria, onde foi realizada a publicação do termo de homologação e adjudicação do 
certame licitatório. Esclarecemos ainda que se cumprindo as etapas relativas aos procedimentos de contratação, no prazo de 45 dias o processo será 
encaminhado para elaboração da nota de crédito e empenho, após tal feito será emitida a ordem de serviço para início da obra. 

Despacho 312/2017 determinando a expedição de ofício à SEDUC (fls. 46-48). 
Ofício 3088/2017/PRDC dirigido à SEDUC solicitando as seguintes informações (fl. 49): 
i) Se foi realizada a publicação do termo de homologação e adjudicação do certame licitatório; 
ii) se o processo foi encaminhado para elaboração de nota de crédito e empenho; 
iii) se existe cronograma estabelecido com as datas previstas para o início e conclusão das obras. 
Despacho 152/2018 prorrogando o prazo e determinando a reiteração do Ofício 3088/2017/PRDC (fls. 50-52). 
Ofício 4413/2018/SEDUC-ASSEJUR e anexos (registros fotográficos, contrato 230/PGE-2017, 1º Termo Aditivo, Ordem de Serviço, 

Cronograma e Publicações no DOE), em resposta ao Ofício 3088/2017/PRDC, em que a SEDUC remete informações prestadas pela Assessoria Técnica 
em Infraestrutura – INFRAOBRAS/SEDUC, cujo expediente informa que (fls. 53-65): 

- As obras de construção de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, padrão 10 salas, no Distrito de Rio Pardo (processo 
administrativo 01.1601.16721-0000/2015) foram contratadas conforme dados: 

• CONTRATO: 230/PGE-2017, de 14/07/2017; PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 dias corridos; PRAZO DE VIGÊNCIA: 450 dias 
corridos; VALOR CONTRATUAL: R$3.454.521,05; Em 30/11/2017 foi firmado Termo Aditivo, com as seguintes informações: ACRÉSCIMO DE 
SERVIÇOS: R$513.328,06; Em decorrência da necessidade de adequação do projeto e elaboração do termo aditivo foi emitida Ordem de Paralisação em 
18/08/2017, com reinício em 30/11/2017. 

• Na data das respostas do expediente (09/04/2018) os prazos têm a seguinte projeção: 
• Prazo de execução: até 02/09/2018; Prazo de vigência: até 18/10/2018. 
Certidão 31 de não cumprimento da determinação contida em despacho anterior, tendo em vista a juntada de respostas relativas ao 

ofício 3088/2017/PRDC (fl. 66). 
Despacho 260/2019 prorrogando o prazo e determinando a expedição de ofício à SEDUC, bem como a juntada aos autos da Publicação 

DOE/RO acostada na contracapa do procedimento (fls. a numerar). 
Despacho saneador 602/2019 justificando a tramitação do procedimento há mais de 3 anos e determinando o cumprimento das 

diligências contidas no Despacho 260/2019 (fls. a numerar). 
Ofício 2410/2019/PRDC remetido erroneamente à Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho solicitando as seguintes 

informações (fls. a numerar): 
i) Qual a previsão de conclusão e efetiva entrega da obra referente à construção de escola estadual no Distrito de Rio Pardo (conf. 

Contrato 230/PGE-2017 – Processo Administrativo 01.1601.16721-0000/2015)?; 
ii) enviar registros fotográficos atuais do objeto em execução e cópias de todos os cronogramas físicofinanceiros dos respectivos 

Termos Aditivos da obra em questão; 
iii) os cronogramas referentes ao prazo de execução e valores contratados vêm sendo obedecidos rigorosamente?; 
iv) Demais informações que julgar pertinentes. 
Ofício 4240/2019/ASTEC/GAB/SEMED, em resposta ao Ofício 2410/2019/PRDC, informando que o Município não tem acesso ao 

contrato mencionado, uma vez que é pertencente ao Estado de Rondônia (fls. a numerar). 
Prestes ao vencimento do prazo regulamentar de tramitação do feito, vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Relativo ao presente caso, verifico, oportunamente, que o feito não merece prosperar. A presente investigação teve início com base 

em denúncia realizada em 8/3/2016, que reportou a esta Procuradoria que na Vila Rio Pardo (Floresta Nacional Bom Futuro) havia apenas uma escola, 
construída em 2013, a qual não possuía estrutura adequada e que, com base nisso, a SEDUC se comprometeu a construir uma nova escola na localidade. 

Pois bem, diante de tais fatos, esta PRDC atuou visando ao acompanhamento dos procedimentos necessários realizados pelo Estado 
de Rondônia, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), para a referida construção, tendo em vista a necessidade de resguardar o 
direito à educação dos alunos daquela localidade, mediante a obtenção de estabelecimento de ensino adequado. 

Neste sentido, verificou-se que foi aberta licitação (Concorrência Pública 022/2016)[1] pela SEDUC, objetivando a construção de 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio padrão – 10 salas de aula, no Distrito de Rio Pardo, no município de Porto Velho/RO, cujos trâmites 
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para a referida construção foram realizados no processo administrativo 01.1601.16721-0000/2015. Assim, constatou-se que na contratação da referida 
obra foi dado prazo de execução de 300 dias corridos, com prazo previsto para a sua conclusão em até 2/9/2018, com a previsão de eventuais prorrogações. 

Pois bem, diante de tais informações, este Parquet determinou a expedição de ofício à SEDUC visando a obtenção de informações 
relativas à previsão de conclusão e efetiva entrega da obra, entretanto o referido expediente fora remetido, equivocadamente, à SEMED de Porto Velho, 
a qual restou impedida de responder aos questionamentos efetuados. 

Em que pese tal constatação, em pesquisa realizada por esta Procuradoria, verificou-se a existência de duas recentes notícias 
veiculadas nos sítios eletrônicos TBNNOTICIAS[2] (publicada em 7/6/2019) e PROFESSORESDEPVH[3] (publicada em 6/6/2019), ambas tratando 
sobre a visitação da SEDUC ao Distrito de Rio Pardo para a inauguração de escola estadual, cujo teor segue abaixo: 

RIO PARDO: Secretária adjunta de SEDUC visita Escola no distrito, inauguração acontece na sexta 
A secretária adjunta da Educação do Estado de Rondônia, a professora Maria Conceição esteve presente in loco nesta quinta-feira 

(06/06/2019) para conhecer a nova escola Estadual que será inaugurada no distrito Rio Pardo a 160km de Porto Velho. 
A Escola Fernando de Souza Gomes atende a modalidade de ensino Fundamental e Médio com ensino regular e mediação tecnológica, 

na qual os alunos da mediação assistem as aulas ao vivo e online. 
A inauguração da escola acontece na sexta-feira dia 14 de junho, 2019 às 11 da manhã. A secretária adjunta da SEDUC se fará 

presente na solenidade, juntamente com as lideranças do distrito e equipe técnica da SEDUC. 
A secretária expressou o desejo de unir a comunidade de Rio Pardo para participar da inauguração, e toda a população está convidada 

para participar do evento. A escola apresenta instalações modernas que pretendem ofertar além de conforto, qualidade de ensino aos alunos da rede 
estadual de ensino. 

Desta forma, constata-se que apesar da falta de resposta ao Ofício 2410/2019/PRDC, que deveria ser remetido à SEDUC, a notícia 
retromencionada supre os questionamentos efetuados por este Parquet, restando evidenciado que já houve a conclusão e inauguração da referida obra. 
Portanto, considerando o exaurimento do objeto do presente procedimento, não vislumbro motivo para a continuação do feito. 

Pelo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85. 
Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução 87 do 

CSMPF, in verbis: 
Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 

prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Tendo em vista que o presente Inquérito Civil fora instaurado mediante representação, aplique-se as disposições do art. 17, §§ 1º e 
3º, da Resolução CSMPF 87, de 6/4/2010, bem como do art. 9º, § 2º, da Lei 7.347/85, preferencialmente via correio eletrônico. 

Considerando o interesse público, a natureza da matéria e em atenção ao princípio da publicidade e ao accountability, encaminhe-se 
o presente despacho também para publicação no sítio eletrônico desta Procuradoria da República, possibilitando que qualquer interessado possa recorrer 
do presente arquivamento no prazo legal (10 dias). 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos ao NAOP-PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 62, IV, da LC 75/93, 9º, § 1º, da Lei 7.347/85, 17, § 2º, da Resolução CSMPF 87/2010 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012, apenas 
no formato eletrônico, por força do caráter provisório e excepcional da realização de teletrabalho (Portaria PGR 76/2020). 

Considerando os termos do Informativo SEJUD 09/2020[4], promova-se a tramitação eletrônica do presente procedimento físico 
enquanto durar a vigência da Portaria PGR 76/2020, executando-se todas as providências necessárias para tanto, cuidando-se de inserir Despacho 
Simplificado nos autos, com o seguinte teor: “Em conformidade com as orientações contidas no Informativo SEJUD nº 09/2020 (Instrução eletrônica de 
procedimentos físicos, durante a vigência da Portaria PGR 76/2020), registro que o presente expediente físico encontra-se excepcionalmente sob 
tramitação eletrônica, face ao estabelecimento de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)”. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87, de 6/4/2010. 
 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012902-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 22 DE ABRIL DE 2020 

 
PP: 1.31.000.001188/2019-08 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apurar a ausência de contratação de professores para suprir as vagas de 
servidores falecidos ou em afastamento médico permanente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, o que tem 
gerado redução na qualidade do ensino e problemas de exaustão dos docentes em atividades. 

O procedimento foi instaurado a partir da Manifestação 20190064206/2019 (PR-RO 00026942/2019), que relata os fatos acima 
mencionados. 

Despacho 608/2019 (PR-RO-00031036/2019), no qual foram determinadas as seguintes diligências: 
1 – Converta-se o presente procedimento em PP, mantendo-se o mesmo objeto da NF; 
2 – Expeça-se ofício ao IFRO, com cópia da Manifestação 20190064206, para que esclareça os seguintes questionamentos: (i) O 

número atual de professores no IFRO é suficiente para atender a demanda dos alunos?; (ii) Qual a quantidade de cargos de 
docênciavagosnaInstituição,equaismedidassão(vemsendo)adotadaspara amenização das consequências, ou então, o saneamento da questão? Há concurso 
público em andamento, ou perspectiva de abertura de certame, visando a contratação de docentes?; (iii) Demais esclarecimentos que julgar pertinentes. 
Fixe-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento, para resposta quanto ao objeto solicitado (§ 5º, art. 8º da LC 75/93). Obs.: As 
respostas aos quesitos deverão se dar de forma individualizada, com a juntada de documentação comprobatória, quando cabível. 

3 – Atente-se a Secretaria para controle do prazo concedido, após, com ou sem a resposta, façam-me os autos conclusos para adoção 
de eventuais medidas cabíveis. 

Ofício 2671/2019 (PR-RO-00031622/2019) ao Secretário do IFRO, solicitando respostas de forma individualizada aos 
questionamentos. 

Ofício 202/2020/IFRO (PR-RO-00007110/2020) resposta da Reitoria do IFRO aos questionamentos desta Procuradoria. 
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É o relatório. 
Preliminarmente insta registrar a dificuldade encontrada pelo Gabinete para manutenção de todos os procedimentos administrativos 

em situação de regular tramitação, consoante preconiza a Resolução CSMPF 87, de 3-8-2006, com redação dada pela Resolução 106, de 06/04/2010, 
tendo em vista as atribuições deste signatário no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC (judicial e extrajudicial), do 1º Ofício 
desta PR/RO – 1ª CCR (judicial e extrajudicial), dos Juizados Especiais Cíveis das 4ª e 6ª Varas Federais da Seção Judiciária de Rondônia, bem como as 
constantes substituições dos ofícios vagos desta PR/RO. 

Conforme se infere dos autos, a problemática reside na negativa da instituição em contratar professores para suprir as vagas 
decorrentes do falecimento, em 2019, do servidor Josenaldo Santos Porto e pela servidora em afastamento médico permanente desde 2018, Maria Galdizia 
Carvalho Assunção. Ambos lecionavam Química no IFRO Campus Porto Velho Calama. 

Quanto aos questionamentos apresentados por este Parquet, o Reitor afirmou que o número atual de professores no IFRO não é 
suficiente para atender a demanda dos alunos e que, no entanto, depende de liberação pelo MEC, bem como a autorização para provimento das vagas. 

Para amenizar o impacto da ausência dos docentes, até que seja autorizada realização de concurso público, o Reitor declara que foram 
feitas contratações de Professores Substitutos, nos termos da Lei 8.745/1993. 

Vejamos o que dispõe a Lei 8.745, a respeito da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público: 

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 
IV - admissão de professor substituto e professor visitante; 
§ 1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV do caput poderá ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em 

razão de: (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011) 
I - vacância do cargo;  (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011) 
II - afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou (Incluído pela Lei nº 12.425, de 2011) 
III - nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vicereitor, pró-reitor e diretor de campus. 
Ao analisar o sítio eletrônico do Instituto, constatou-se que o IFRO promoveu processo seletivo simplificado para contratação de 

professor substituto incluindo vaga para Química, através de Editais como o Edital 24/2018/PVCAL - CGAB/IFRO, de 06 de março de 2018, Edital 
03/2019/PVCAL-CGAB/IFRO, de 23 de janeiro de 2019, e Edital 1/2020/PVCAL-CGAB/IFRO, de 10 de janeiro de 2020. 

Os contratos possuem tempo determinado, podendo ser prorrogado conforme o estabelecido no art. 4: 
Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei nº 

10.667, de 2003) (Prorrogação de prazo pela Lei nº 11.784, de 2008 
II - um ano, nos casos previstos nos incisos III e IV, nas alíneas “d”, “f” e “q” do inciso VI e no inciso XII do caput do art. 2º; 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 
§ 1º É admitida a prorrogação dos contratos: (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 
I - nos casos previstos no inciso IV e nas alíneas “b”, “d” e “f” do inciso VI do caput do art. 2º, desde que o prazo total não exceda 

dois anos; (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020). 
Em 2019, o cargo foi preenchido pela docente Cleudijane do Carmo Arruda, conforme apontado no Ofício 202/2020 IFRO, assim 

como na Convocação 25.2019 – Química. 
Em 2020, o mesmo processo seletivo foi realizado, tendo como última convocação o professor Marcos Sergil Mengel para ocupar o 

cargo de Professor Substituto de Química no Campus Porto Velho Calama. 
Dessa forma, os contratos podem ser prorrogados dentro do prazo disposto em lei, até que seja autorizado concurso público para 

provimento do cargo de professor permanente na instituição. 
Ademais, a ampliação do Quadro e do Banco (instituído pelo Decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010 - Institutos Federais) é 

feita mediante a edição de Portaria Interministerial MP/MEC, na qual é incluído, no quadro de pessoal existente de cada Instituição Federal de Ensino, 
novo quantitativo de cargos efetivos de professores e de Técnico-Administrativo em Educação das Classes "E", "D" e "C". A partir dessa ampliação, tais 
entidades podem realizar concursos públicos a qualquer momento para prover os novos cargos. No entanto, antes da edição da portaria de ampliação, é 
verificada a existência de disponibilidade orçamentária e de cargos efetivos vagos. 

Assim, o Ofício-Circular 8/2020/GAB/SPO/SPO-MEC, do Secretário de Planejamento e Orçamento aos dirigentes das Unidades 
vinculadas ao MEC, sinaliza pela abstenção da promoção de novos atos que aumentem as despesas com o pessoal ativo e inativo, benefícios e encargos 
a servidores e empregados públicos em montantes cujos totais não estejam devidamente autorizados, uma vez que o orçamento do MEC para o ano de 
2020 foi reduzido em R$ 2,7 bilhões. 

O controle e a redistribuição de códigos de vagas por perfil/especialidade são feitos pelo MEC para cada Instituição de Ensino, 
portanto, para que tal concurso seja realizado, seria necessária autorização e liberação pelo MEC, concluindo-se no sentido de que as informações 
levantadas pelo representante não constituem irregularidades praticadas pelo IFRO, uma vez que o Instituto tem feito o que pode dentro das limitações 
estabelecidas. 

Por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º, da Lei nº 7.347/85. 
Por oportuno, esclareça-se que, por analogia ao disposto no art. 19, da Resolução nº 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do PP 

casos novos fatos surjam. In verbis: 
Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente PP fora instaurado em razão da Representação 20190064206/2019, aplique-se as disposições do art. 17, 
§ 1º, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do supracitado artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 
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Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 
62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Comunique-se também o representado. 
Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00012897-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 27 DE ABRIL DE 2020 

 
 PP: 1.31.000.001371/2019-03 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no conteúdo ministrado do Plano de Ensino da disciplina 
optativa de Fundamentos de Técnicas Operatórias, supostamente incompatível com a estrutura curricular do curso de Medicina da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR), estabelecido pela Resolução 071/2002/CONSEA. 

O procedimento foi instaurado com base na Digi-Denúncia SIGILOSA (Manifestação 20190081664), na qual o representante relata 
suposta irregularidade no conteúdo aplicado pelo docente da disciplina optativa Fundamentos de Técnicas Operatórias, com carga horária de 40 horas 
teóricas, que foge da liberdade da autonomia docente e da liberdade de cátedra, vejamos: 

O professor Rafael Cardoso de Oliveira, lotado no Departamento de Medicina da UNIR, ministra a disciplina optativa Fundamentos 
de Técnicas Operatórias, dentre outras, com carga horária de 40 horas teóricas. Pela denominação e conforme os compêndios da área médica, esta 
disciplina deveria abordar os fundamentos das técnicas operatórias propriamente ditas, quais sejam: identificação dos tempos operatórios ou cirúrgicos, 
acessos operatórios, tipos e materiais de suturas, profilaxia da infecção operatória, redução do sangramento operatório, cuidados pré, trans e pós-
operatório, segurança do paciente, dentre outros da área de cirurgia. Entretanto, conforme o Plano de Curso da referida disciplina, o docente direcionou 
o planejamento de ensino para a área clínica da oftalmologia, inclusive ajuntando à denominação da disciplina o aposto "Oftalmologia 2".O próprio 
professor Rafael elaborou a ementa da disciplina, constante do Plano de Curso, mas esta não consta dos planos de ensino disponibilizados pelos sites 
http://www.depmed.unir.br/uploads/23232323/PATRICIA/Ementario.pdf e http://www.depmed.unir.br/pagina/exibir/7111, decidindo que ela abordaria 
o "Estudo das principais patologias relacionadas à oftalmologia que são importantes para o conjunto de ações do médico generalista". Assim, o plano de 
curso da disciplina Fundamentos de Técnicas Operatórias não atende e se distancia do aprovado na estrutura curricular do curso, pela Resolução nº 
071/2002/CONSEA. Ocorre ainda que, ao abordar esses conteúdos, fora do que prever o currículo, o professor Rafael Cardoso de Oliveira tem também 
inserido - e cobrado nas avaliações, conforme informações de alunos da XIII turma da Medicina - conteúdos estranhos aos relacionados no plano de 
ensino, os textos intitulados: O Imbecil Juvenil, A Lógica da Canalhice, A Origem da Burrice Nacional, Vocações e Equívocos, A Falsa Felicidade, que 
como sequer constam da bibliografia da disciplina. Esses textos tratam de opiniões políticas e religiosas de seus possíveis autores e não têm qualquer 
relação com os conteúdos que deveriam ser ministrados na disciplina - as técnicas operatórias – sendo enxertados pelo professor para convencimento e 
doutrinação ideológica em sala de aula, com isso constrangendo os alunos, que se sentem desrespeitados e violados nas suas convicções e na sua liberdade 
de crença e consciência. Ou seja, da forma como é ministrada pelo professor Rafael, com conteúdo prático e apenas de clínica de oftalmologia, não de 
técnicas operatórias gerais, além de usar textos que indicam evidente proselitismo e doutrinação religiosa e política, essa disciplina está longe de atender 
os conteúdos de "Fundamentos de Técnicas Operatórias".Desta forma, o professor Rafael desconsidera os preceitos constitucionais de laicidade da 
respublica e o respeito às convicções e liberdade dos alunos, fazendo inapropriadamente doutrinação política e/ou religiosa em sala de aula, inclusive 
com previsão de avaliação da aprendizagem desses conteúdos pelos alunos. O Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Medicina da UNIR não 
tem feito o devido acompanhamento e a supervisão da disciplina optativa Fundamentos de Técnicas Operatórias, admitindo a incompatibilidade ora 
evidente no plano de curso, expresso desde a ementa elaborada pelo professor ministrante, os conteúdos, aulas práticas, etc. A administração superior da 
UNIR, por outro lado, tem sido leniente com casos como estes, alegando a autonomia docente e a liberdade de cátedra, como já ocorreu em outros casos, 
não reconhecendo a infringência à Lei nº 8.112/90, Art. 116 (deveres do servidor), inciso I -exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; inciso 
III - observar as normas legais e regulamentares; IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; e do Art.117 (proibições ao servidor), 
inciso IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 

Solicitação: Suplica-se ao MPF que adote medidas exigindo, junto à UNIR: 
a) que o Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Medicina da UNIR faça o devido acompanhamento e a supervisão da 

disciplina optativa Fundamentos de Técnicas Operatórias e demais disciplinas constantes do currículo do curso e; 
b) o impedimento da continuidade da promoção de crenças ideológicas, religiosas e partidárias em sala de aula de formação 

profissional pelo docente Rafael Cardoso de Oliveira, do Departamento de Medicina, bem como de outros docentes de mesma conduta. 
Despacho 673/2019 (PR-RO-00036287/2019), no qual foram determinadas as seguintes diligências: 
1 – Converta-se o presente procedimento em PP, com o mesmo objeto da NF. 
2 – Expeça-se ofício à Universidade Federal de Rondônia – UNIR, acompanhado de cópia deste despacho, para no prazo de 15 

(quinze) dias apresente esclarecimentos de forma pormenorizada quanto aos fatos acima narrado, especialmente: 
a) enviar cópia do Plano de Curso da disciplina optativa Fundamentos de Técnicas Operatórias, ministrada pelo professor Rafael 

Cardoso de Oliveira, do Departamento de Medicina; 
b) solicitar dos alunos da referida disciplina e enviar a este Parquet, cópia das provas aplicadas pelo professor Rafael Cardoso de 

Oliveira, na disciplina optativa Fundamentos de Técnicas Operatórias; 
c) encaminhar a lista dos alunos matriculados da XIII turma da Medicina. 
Resposta e documentos encaminhados pela UNIR, por meio do Protocolo Eletrônico 62/2020 (PR-RO-00012163/2020). 
Autos conclusos. 
É o relatório. 
Preliminarmente insta registrar a dificuldade encontrada pelo Gabinete para manutenção de todos os procedimentos administrativos 

em situação de regular tramitação, consoante preconiza a Resolução CSMPF 87, de 3-8-2006, com redação dada pela Resolução 106, de 06/04/2010, 
tendo em vista as atribuições deste signatário no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC (judicial e extrajudicial), no âmbito 
do 1º Ofício desta PR/RO – 1ª CCR (judicial e extrajudicial), Juizados Especiais Cíveis das 4ª e 6ª Varas Federais da Seção Judiciária de Rondônia, 
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procedimentos relacionados ao GT “Reforma Agrária” do MPF, conflitos agrários, bem como as constantes substituições dos ofícios vagos no Estado de 
Rondônia. 

Pois bem. Analisando os autos, constata-se que a investigação levada a efeito no presente procedimento não merece prosperar. 
Com efeito, a Universidade Federal de Rondônia informou que foi determinada à Comissão de Procedimentos Disciplinares a 

realização de oitiva de alunos que estão cursando a mencionada disciplina, bem como a solicitação das provas aplicadas pelo professor Rafael Cardoso 
de Oliveira. No entanto, em razão das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia de coronavirus, houve a suspensão das atividades 
acadêmicas e das atividades administrativas presenciais, o que impossibilitou a adoção de tais providências, bem como a realização da reunião para 
manifestação e deliberação do Núcleo Docentes Estruturante do curso de Medicina. 

Quanto à apuração interna dos fatos, o reitor informou que até o momento não foi instaurado procedimento apuratório, o que será 
feito após a oitiva dos alunos, caso preenchidos os requisitos de admissibilidade. 

Quanto à abordagem de conteúdos fora do que prevê o currículo, bem como a cobrança destes nas avaliações, na Digi-Denúncia 
Sigilosa se afirma que o fato foi relatado pelos alunos da XIII turma da Medicina. Para chegar a informação, o Parquet solicitou a lista dos alunos da XIII 
turma da Medicina, bem como a lista dos alunos matriculados na disciplina optativa "Fundamentos de Técnicas Operatórias”. No entanto, constatou-se 
que nenhum aluno da turma está matriculado na referida disciplina, o que causa estranheza. 

De outro giro, considerando que a Comissão de Procedimentos Disciplinares realizará oitiva de alunos que estão cursando a 
mencionada disciplina, bem como solicitará as provas aplicadas pelo professor Rafael Cardoso de Oliveira, eventual irregularidade será apurada por 
referida instituição de ensino, conforme informado na resposta apresentada, caso surjam os requisitos de admissibilidade, desnecessária atuação do 
Parquet, tendo em vista que a instituição não se encontra omissa. 

Quanto à análise da compatibilidade da disciplina optativa “Fundamentos de Técnicas Operatórias” e a disciplina optativa 
“Fundamentos de técnicas Operatórias- Oftalmologia 2”, esbarra-se na previsão da autonomia universitária consagrada no art. 207 da Carta Política, que 
embora não se revista de caráter de independência (...), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida 
ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor suas atividades pedagógicas[1]. 

Por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º, da Lei nº 7.347/85. 
Por oportuno, esclareça-se que, por analogia ao disposto no art. 19, da Resolução nº 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do PP 

casos novos fatos surjam. In verbis: 
Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente PP fora instaurado mediante representação, aplique-se, ao(s) representante(s) e ao(s) representado(s), as 
disposições do art. 17, § 1º, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do supracitado artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 
62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 
 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013035-2020| 
DESPACHO Nº 184, DE 8 DE ABRIL DE 2020 

 
IC 1.31.000.000824/2010-38. Assunto:  Despacho (Informativo SEJUD 09/2020 
- Pandemia por Coronavírus - COVID-19) 
 

Considerando os termos do Informativo SEJUD 09/2020, promova-se excepcionalmente a tramitação eletrônica do presente 
procedimento físico enquanto durar a vigência da Portaria PGR 76/2020, que rege as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 
(COVID-19), executando-se todas as providências necessárias para tanto. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016616-2020| 
PORTARIA Nº 172, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 
Designa membro para atuar em autos judiciais. 

 
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 Prola Junior, responsável pelo 2º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Chapecó, para atuar na Ação Ordinária nº 5003719-14.2019.4.04.7202 e processos a ela conexos, em razão de suspeição declarada pelo 
Procurador da República Lucas Aguilar Sette, anotando-se nos sistemas o referido impedimento. 

 
DARLAN AIRTON DIAS 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016565-2020| 
PORTARIA Nº 77, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato nº 1.33.000.000880/2020-70, versando sobre construção irregular em 

terreno de marinha, na Rua Lauro Alves, s/n, popularmente conhecida como Praia do Rio, em Canto dos Ganchos, Governador Celso Ramos/SC. 
Converta-se em INQUÉRITO CIVIL o procedimento acima indicado, de mesma numeração, para promover apuração dos fatos e 

adoção das providências pertinentes. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ZONA COSTEIRA. TERRAS DE MARINHA. 

EDIFICAÇÃO IRREGULAR. RUA LAURO ALVES. CANTO DOS GANCHOS. GOVERNADOR CELSO RAMOS. SC. 
Determino, ainda, a expedição de ofício à Prefeitura de Governador Celso Ramos, requisitando informações sobre existência de alvará 

e autorizações, bem como a adoção das providências ínsitas ao poder de polícia administrativa. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016552-2020| 
PORTARIA Nº 171, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com a indicação constante da Portaria PGJ nº 1.255/2020, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita ao Promotor Eleitoral e período a seguir referido: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

1ª/Araranguá DIOGO ANDRÉ MATSUOKA AZEVEDO DOS SANTOS (dia 20 de 
abril) 

 
ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-AQA-SP-00000919-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 

Assunto: Instauração de IC. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 
Araraquara, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 
nº 23/2007: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO os fatos apurados nos autos do Inquérito Policial nº 0000586-58.2018.403.6120, versando sobre dano ambiental 
supostamente causado por Roselaine de Jesus Ramos, consistente em supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente do Rio Mogi 
Guaçu, no lote 117 do Condomínio União, bairro Taquaral, município de Rincão, SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar a recomposição do referido dano ambiental, conforme mencionado na promoção de 
arquivamento elaborada por esta Procuradoria no referido apuratório criminal; 

RESOLVE, 
INSTAURAR inquérito civil, com o fim de buscar a reparação ambiental aos danos apurados nos autos do inquérito policial nº 

0000586-58.2018.403.6120, decorrente da supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente do Rio Mogi Guaçu, no lote 117 do 
Condomínio União, bairro Taquaral, município de Rincão, SP, de propriedade de Roselaine de Jesus Ramos, determinando as seguintes providências: 

1. Registre-se a presente portaria, juntamente com os documentos que integram o registro PRM-AQA-SP-00000728/2020. 
2. Comunique-se a egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração deste IC, nos termos do 

art. 6º, da Resolução nº 87/2010, do CSMPF; 
3. Oficie-se a Roselaine de Jesus Ramos, cientificando-a da instauração do presente IC e notificando-a para que, caso tenha interesse, 

manifeste interesse em promover acordo de recomposição ambiental em relação aos danos apurados no Inquérito Policial nº 0000586-58.2018.403.6120, 
nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85; 

6. Após, conclusos. 
 

RUDSON COUTINHO DA SILVA 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00001860-2020| 
PORTARIA Nº 14, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 
Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “a” e “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 
Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e na Resolução 

nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converta-se este procedimento em INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.016.000498/2019-16, cujo objetivo é apurar eventuais irregularidades 

em licitação para construção de pré-escolas pela empresa CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA no municípo de Tatuí/SP. 
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 1ª 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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público e nos arts. 5º, I a VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
RUBENS JOSÉ DE CALASANS NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BAU-SP-00003302-2020| 
PORTARIA Nº 39, DE 27 DE ABRIL DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Civil Público nº 1.34.003.000310/2019-89. 
 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais; 

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, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social 
e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III - Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, V, "a"); 

Considerando que ainda não foram concluídas pela Prefeitura Municipal de Bauru e Caixa Econômica Federal a totalidade de visitas 
domiciliares dos imóveis do empreendimento Chácara das Flores, construído no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa I, que foram objeto 
de denúncia de irregularidade em sua ocupação pelos beneficiários do Programa, 

R e s o l v e, com base no artigo 6ª, inciso VII, alínea "d", da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto adotar as medidas extrajudiciais e/ou judiciais que se mostrarem 
necessárias em caso de ausência de providências pela Caixa Econômica Federal diante da constatação de desvirtuamento do Programa Minha Casa Minha 
Vida pelos beneficiários do empreendimento Chácara das Flores, consistente em falta de ocupação dos imóveis por eles adquiridos, cessão onerosa ou 
gratuita, alienação a terceiros e locação dos imóveis financiados com recursos do FAR. 

F i c a  D e t e r m i n a d o ainda: 
a) Sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, notadamente no sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria, inclusive a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.003.000310/2019-89 em Inquérito Civil Público; 
b) A comunicação à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6ª e 16, 

parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/20016, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) A designação da servidora Denise Bassoli Silva, Técnica Administrativa, como secretária, para fins de auxiliar na instrução do 

presente Inquérito, e, por fim, 
d) A intimação pessoal do Gerente de Filial de Habitação da Caixa Econômica Federal - GIHAB/BU para oferecer resposta ao Ofício 

nº 1480/2019, datado de 19.12.2019, subscrito por este signatário, em 10 (dez) dias úteis, caso a requisição ministerial não seja atendida no mesmo prazo. 
Publique-se através de afixação de cópia no átrio dessa unidade. 
 Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 

 
FABRÍCIO CARRER 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00007246-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 28 DE ABRIL DE 2020 
 

Procedimento Preparatório nº 1.36.000.000188/2020-30 
 

O Procedimento Preparatório – PP sub examine foi instaurado com o fito de perquirir ato de improbidade administrativa praticado, 
em tese, pelos gestores do Município de Araguanã/TO, consubstanciado em deixar de cumprir requisição de pagamento expedido pelo Juízo da 1ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins. 
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Analisando os autos, verifica-se que o ente municipal em testilha, na qualidade de executado no Processo nº 1001204-
05.2017.4.01.4300, não atendeu a requisição de pagamento de ID 32752470 no que diz respeito ao valor devido à exequente Caixa Econômica Federal – 
CEF. 

Em razão disso, o magistrado determinou o sequestro do valor indicado pela aludida exequente (R$3.043,89 – ID 15601002), por 
meio do sistema BACENJUD, na(s) conta(s) bancária(s) de titularidade do ente municipal e intimou o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que 
adotes providências no tocante à eventual configuração de ato de improbidade administrativa ou crime (ID 93422354). 

Já no seio deste 8º Ofício, determinou-se a expedição de ofício ao Município de Araguanã/TO para que se manifeste a respeito dos 
fatos. No entanto, o expediente ainda não foi enviado em razão da paralização decorrente da pandemia de COVID-19. 

É o que havia a relatar. 
Da detida análise do procedimento, concluo que ele deve ser arquivado. 
Apesar de o feito não estar suficientemente maduro para subsidiar qualquer juízo em derredor da conduta investigada, vislumbro que 

o prosseguimento desta investigação não se coaduna com a melhor forma de combate aos atos de corrupção, haja vista sua baixa ofensa patrimonial 
(pouco mais de três mil reais) e diminuta lesão aos princípios da administração pública federal. 

A propósito do tema, cabe fazer referência à Orientação nº 3 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR, que assim reza: 
Conduta de Baixa Ofensa Patrimonial e Diminuta Lesão a Bens Imateriais. O combate à corrupção privilegiará os casos em que o 

prejuízo ao erário ou o enriquecimento ilícito, atualizado monetariamente, seja superior a vinte mil reais, tendo em vista os princípios da 
proporcionalidade, da eficiência e da utilidade. Nos casos em que o prejuízo for inferior, é admissível a promoção de arquivamento sujeita à homologação 
da 5ª Câmara, ressalvadas também as situações em que, a despeito da baixa repercussão patrimonial, verifique-se a ofensa significativa a princípios ou a 
bens de natureza imaterial merecedores de providências sancionatórias, no campo penal e/ou da improbidade administrativa. 

Ademais, a recalcitrância em atender a ordem de pagamento em sede de execução judicial, quando considerada isoladamente, ou seja, 
desacompanhada de outras condutas ou circunstâncias que atraiam para si uma reprovação mais severa, não perfaz, ao meu aviso, improbidade 
administrativa, máxime se considerado que à disposição da Autoridade Judiciária havia outros instrumentos que permitiam – e que efetivamente 
permitiram (in casu, o bloqueio de valores em contas bancárias via sistema BACEN-JUD) – que sua ordem fosse cumprida. 

Considerando, portanto, que não foram identificados fatos passíveis de responsabilização na seara da improbidade administrativa e o 
entendimento vazado na acima referida Orientação nº 3 da 5ª CCR, promovo o ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro no art. 17, caput, da 
Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF1. 

No tocante a suposta prática de infração penal, a conduta investigada se amolda, a princípio, à descrição contida no tipo do art. 330 
do Código Penal – CP2, cuja perseguição, nos termos do art. 4º, V, b, da Resolução PR/TO nº 01, de 16 de abril de 2015, não faz parte das atribuições 
dos Ofícios que integram o Núcleo de Combate à Corrupção – NCC, razão pela qual determino a instauração de Notícia de Fato – NF vinculada à 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão – 2ª CCR e sua distribuição entre os Ofícios do Núcleo Criminal desta unidade ministerial, para conhecimento e 
providências que se entender cabíveis. 

Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
Notifique-se o representante, preferencialmente por correio eletrônico. 
Após, remetam-se os autos à 5ª CCR, no prazo máximo de 03 dias e com os cumprimentos de estilo, para que tome conhecimento da 

presente promoção e, se for o caso, exerça seu poder revisional. 
Por fim, haja vista o arquivamento ora promovido, revogo a determinação de expedição de ofício ao Município de Araguanã/TO 

contida no despacho retro. 
Cumpra-se. 

 
JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da República 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA GERAL 
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO 

 

Diário do Ministério Público Federal - Eletrônico Nº 81/2020 
Divulgação: segunda-feira, 4 de maio de 2020 -  Publicação: terça-feira, 5 de maio de 2020 

 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 
CEP: 70050-900 – Brasília/DF 

 

Telefone: (61) 3105.5913 
E-mail: pgr-publica@ mpf.mp.br 

 
Responsáveis: 

 

Fernanda Rosa de Vasconcelos Oliveira 
Subsecretária de Gestão Documental 

 

Renata Barros Cassas 
Chefe da Divisão de Editoração e Publicação 

 


		2020-05-04T17:38:28-0300
	GUILHERME RAFAEL ALVES VARGAS




