
 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ELETRÔNICO 

CADERNO EXTRAJUDICIAL 

DMPF-e Nº 163/2021 

Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 
 

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

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Procurador-Geral da República 

 
HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

Vice-Procurador-Geral da República 
 

PAULO GUSTAVO GONET BRANCO 
Vice-Procurador-Geral Eleitoral 

 
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Secretária-Geral 
 
 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ELETRÔNICO 

 
 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 
CEP: 70050-900 - Brasília/DF 

Telefone: (61) 3105-5100  
http://www.pgr.mpf.mp.br  

 

SUMÁRIO 
 

Página 
Conselho Superior .............................................................................. 1 
1ª Câmara de Coordenação e Revisão ................................................ 2 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão ................................................ 2 
Procuradoria Regional da República da 2ª Região ......................... 350 
Procuradoria da República no Estado de Alagoas .......................... 359 
Procuradoria da República no Estado da Bahia ............................. 360 
Procuradoria da República no Distrito Federal .............................. 362 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso .................. 362 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul ....... 363 
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ................. 364 
Procuradoria da República no Estado do Pará ............................... 364 
Procuradoria da República no Estado do Paraíba ........................... 366 
Procuradoria da República no Estado do Paraná ............................ 367 
Procuradoria da República no Estado de Pernambuco ................... 371 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro ................ 373 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul ......... 374 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia ....................... 376 
Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina................ 376 
Procuradoria da República no Estado de São Paulo ....................... 376 
Expediente ..................................................................................... 378 
 

CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00312042-2021| 
SESSÃO: 30 DATA: 30/08/2021 13:22:21 PERÍODO: 23/08/2021 A 27/08/2021 

 
RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000208/2021-04 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data: 23/08/2021 
Interessados: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Processo: 1.00.002.000024/2021-26 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 
Origem: PRR1ª REGIÃO 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO) 
Data: 23/08/2021 
Interessados: CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 
Processo: 1.00.001.000209/2021-41 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 04(JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA) 
Data: 26/08/2021 
Interessados: FELIPE DA SILVA MULLER 
 
Processo: 1.00.001.000210/2021-75 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data: 26/08/2021 
Interessados: PGR/4A.CAM - 4A.CAMARA DE COORDENACAO E REVISAO 
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Processo: 1.00.001.000211/2021-10 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO) 
Data: 27/08/2021 
Interessados: ERICH RAPHAEL MASSON 
 
Processo: 1.00.001.000212/2021-64 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 08(HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO) 
Data: 27/08/2021 
Interessados: PR-PR - PROCURADORIA DA REPÚBLICA – PARANA 
 
Processo: 1.00.002.000031/2021-28 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
Origem: PRR5ª REGIÃO 
Relator: Assento/CSMPF n° 05(CARLOS FREDERICO SANTOS) 
Data: 27/08/2021 
Interessados: CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

 
ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Procurador-Geral da República  
Presidente do CSMPF 

 
1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00312179-2021| 
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO DE AGOSTO DE 2021 

 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, em sessão realizada na sala 307, do Bloco B, da sede da Procuradoria-Geral 

da República, realizou-se a 12ª Sessão Ordinária de Coordenação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do ano de 2021, com a presença dos 
Subprocuradores-Gerais da República Célia Regina Souza Delgado (Coordenadora), Lindôra Maria de Araújo (membro titular), Paulo Gustavo Gonet 
Branco (membro titular) e Onofre de Faria Martins (membro suplente). O colegiado da 1ª CCR discutiu e deliberou o seguinte: 

1) Substituição de membro titular da 1ªCCR pelo respectivo suplente – Considerando as ponderações do Subprocurador-Geral da 
República Paulo Gustavo Gonet Branco, sobre a impossibilidade temporária para atuação nos feitos da Câmara, em razão da sua designação para exercer 
a função de Vice-Procurador-Geral Eleitoral, publicada pela Portaria PGR/MPF nº 441, de 21 de julho de 2021, bem como a decisão exarada pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público nos embargos de declaração em procedimento de controle administrativo – PCA Nº 1.00516/2020-60, o 
colegiado da 1ª CCR, à unanimidade dos presentes, decidiu, por necessidade de serviço, suspender, por 180 (cento e oitenta) dias, a distribuição dos 
feitos ao referido membro e convocar o suplente, Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins, com a sua concordância, para substituí-lo 
nesse período, inclusive nas sessões de revisão e coordenação da Câmara, podendo tal prazo ser prorrogado conforme a necessidade dos trabalhos. 
Providencie-se portaria e Oficie-se a Secretaria-Geral do MPF para efeito de pagamento da GECO ao membro suplente, em razão da substituição. 

2)  1.00.000.013992/2021-12 
Relator: CELIA REGINA SOUZA DELGADO 
Assunto: COORDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO QUESTIONA O LONGO INTERVALO ENTRE AS DOSES DE VACINA 

APÓS A SUSPENSÃO DA UTILIZAÇÃO DA ASTRAZENECA PARA GESTANTES E PUÉRPERAS. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SENTIDO DE QUE DEVERÁ SER UTILIZADA A VACINA DA PFIZER E, EM NÃO SENDO POSSÍVEL, DA 
SINOVAC/BUTANTAN, DENTRO DO INTERVALO ADOTADO PARA O IMUNIZANTE UTILIZADO NA PRIMEIRA DOSE. PELO 
ARQUIVAMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO, UMA VEZ QUE VERIFICADA A PERDA DO SEU OBJETO. 

Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos presentes, deliberou pelo arquivamento da representação em razão da perda de seu objeto, 
nos termos do voto da relatora, a Subprocuradora-Geral da República Célia Regina Souza Delgado. Dê-se ciência ao Procurador da República que atuou 
na origem, para notificação da representante. 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

Subprocuradora-Geral da República  
Coordenadora da 1ª CCR 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00311857-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021 

 
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o colegiado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em 

sessão ordinária, realizada conforme o art. 15 do Regimento Interno da 2ª CCR, convocada e presidida pelo Coordenador Dr. Carlos Frederico Santos, 
da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião, foram 
deliberados os seguintes procedimentos: 

Relator: Dr. Carlos Frederico Santos 
Nos processos de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular 

do 2º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício. 
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ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
001. Expediente: JF-RJ-5033573-

42.2018.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 2905/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL 

CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO 
DE JANEIRO, IMPORTADA POR PESSOA RESIDENTE EM SÃO PAULO/SP. 
AUTOS ENVIADOS PARA REVISÃO PELO ART. 28, CPP. APLICAÇÃO DO 
ENUNCIADO Nº 56 DESTA 2ªCCR. CONHECIMENTO DO CONFLITO 
NEGATIVO PARA FIXAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA SUSCITANTE 
(PR/SP), LOCAL DO DOMICÍLIO DO DESTINATÁRIO. 1. Inquérito Policial 
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 
nº 11.343/2006, tendo em vista a apreensão, no Aeroporto internacional do Rio de 
Janeiro, de substância entorpecente, que teria sido importada, em tese, por pessoa 
residente em São Paulo/SP, a partir dos Estados Unidos da América. 2. Laudo pericial 
confirmou que a substância se trata de 'Cannabis sativa Linneu' (THC), proscrita no 
Brasil. 3. Os autos foram remetidos da PR/RJ para a PR/SP, tendo em vista o 
destinatário ser pessoa física domiciliada em São Paulo/SP, com base no Enunciado nº 
56 desta 2ª CCR. 4. A Procuradora da República oficiante na PR/SP requereu ao Juízo 
da 4ª Vara Federal de São Paulo/SP a declinação de competência em favor do Juízo 
Federal do Rio de Janeiro/RJ, sob o argumento de que o lugar da apreensão da 
mercadoria, é o melhor critério para a definição da competência. 5. Verificada a 
existência de conflito negativo de atribuições entre membros do MPF, os autos foram 
remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, inciso VII, da 
LC nº 75/93. 6. A nova redação do Enunciado nº 56 (alterada na 188ª Sessão de 
Coordenação da 2ª CCR, em 28.9.2020) prevê que 'a persecução penal nos casos de 
tráfico internacional de entorpecentes por via postal é da atribuição de membro do 
Ministério Público Federal oficiante no local do destino da mercadoria (domicílio do 
investigado), no caso de ingresso do entorpecente no País, ou onde a droga é postada, 
no caso de entorpecente remetido com destino ao exterior'. 7. Conhecimento do 
conflito negativo de atribuição para fixação da atribuição da Procuradora da República 
suscitante, oficiante na PR/SP, 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). 

 
002. Expediente: JF/SP-5004646-

63.2019.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3420/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: RECURSO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA 

DO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 
337-A, III). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MPF, EM RAZÃO DA 
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, 
ART. 28 ' COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.964/19). DECISÃO 
ANTERIOR DA 2ª CCR PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO PELA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA 
DEMONSTRANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM 
RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE (ORA RECORRENTE), POR FORÇA DE 
LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONSIDERAÇÃO 
DA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, SEM 
PREJUÍZO DO DISPOSTO NO ART. 18 DO CPP. 1. Inquérito Policial instaurado para 
apurar a possível prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 
337-A, inciso III), por parte de representante(s) de determinada empresa, da qual o ora 
investigado fora sócio. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o 
arquivamento por verificar que o contribuinte logrou êxito em obter liminar judicial para 
suspender a exigibilidade do montante devido, até a análise da impugnação 
administrativa por ele próprio ofertada, o que impede o prosseguimento das 
investigações, nos termos da Súmula Vinculante n° 24 do STF. 3. O Juiz Federal 
discordou do arquivamento por entender que a constituição definitiva do crédito ocorreu, 
uma vez que a Receita Federal informou que a impugnação tratada no mandado de 
segurança refere-se apenas à responsabilidade solidária do impetrante (ora investigado). 
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Aduziu que houve o desmembramento dos Procedimentos Administrativos Fiscais, 
sendo que o de n° 18088.720067/2019-25 encontra-se em fase ativa de cobrança, já 
tendo sido encaminhado à PFN para inclusão na Dívida Ativa da União, ao passo que o 
de n° 16151.720146/2019-08, em que se discute a responsabilidade solidária, ainsa está 
em fase de julgamento da impugnação. Por fim, ressaltou que não foi juntado o 
andamento atual do mandado de segurança, sendo que a decisão liminar possui mais de 
um ano. 4. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com 
redação anterior à Lei n° 13.964/19), tendo sido proferida decisão na Sessão de Revisão 
n° 813, de 21/06/2021, pela não homologação do arquivamento e designação de outro 
membro do MPF para atuar no feito. 5. A defesa interpôs recurso administrativo contra 
a referida decisão, solicitando a sua reconsideração ou, subsidiariamente, a remessa dos 
autos ao CIMPF. 6. Analisando-se as razões recursais e os documentos atualizados 
acostados aos autos pela defesa, verifica-se que a decisão anterior deve ser 
reconsiderada. 7. De acordo com as informações colacionadas aos autos, a impugnação 
administrativa apresentada pelo recorrente no PAF n° 18088.720067/2019-25 ainda 
encontra-se em curso. Ademais, foi concedida liminar no mandado de segurança 
impetrado pelo contribuinte na 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, em que se 
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário a ele relacionado, nos seguintes termos: 
'Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada, com fundamento no artigo 151, 
III, do CTN, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
relacionado aos Processos Administrativos de n° 16151.720146/2019-08 e 
18088720067/2019-25 ('). As impetradas deverão, ainda, se abster de incluir o nome do 
Impetrante no CADIN e na Certidão de Dívida Ativa da União, bem como de proceder 
a qualquer medida de restrição ou cobrança dos valores objeto do mandamus'. 8. Com a 
finalidade de comprovar que o mérito do mandado de segurança não foi apreciado ainda 
pela Justiça Federal, a defesa juntou aos autos cópia integral e atualizada do referido 
feito, demonstrando que a liminar concedida para suspender a exigibilidade do crédito 
relacionado ao contribuinte (ora recorrente), em ambos os desmembramentos dos PAF's, 
permanece vigente. Assim, inviável, por ora, o prosseguimento da persecução penal, nos 
termos da Súmula Vinculante n° 24 do STF 9. Cabe destacar, por fim, ressalva 
importante realizada pela Procuradora da República oficiante no sentido de que o 
desfecho do mandado de segurança ou do julgamento da impugnação administrativa, a 
depender de seus respectivos resultados, poderá ensejar a continuidade desta 
investigação. Com isso, já foi determinada a expedição de ofício ao Juízo da 12ª Vara 
Cível Federal de São Paulo solicitando a remessa da sentença a ser proferida no mandado 
de segurança (a fim de que seja verificada a manutenção ou não da suspensão da 
exigibilidade concedida por meio da liminar), bem como à Delegacia da Receita Federal 
solicitando o envio do Procedimento Administrativo fiscal, quando tal ocorrer. 10. 
Reconsideração da decisão anteriormente proferida. Manutenção do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
conhecimento total e provimento do recurso pela manutenção do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 
A advogada Dra. Maria Jamile José, OAB/SP Nº 257047, realizou sustentação oral. 

 
003. Expediente: JF-RJ-5048817-

06.2021.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 2907/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL 

CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO 
DE JANEIRO, IMPORTADA POR PESSOA RESIDENTE EM GUARUJÁ/SP. 
AUTOS ENVIADOS PARA REVISÃO PELO ART. 28, CPP. APLICAÇÃO DO 
ENUNCIADO Nº 56 DESTA 2ªCCR. CONHECIMENTO DO CONFLITO 
NEGATIVO PARA FIXAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADOR SUSCITANTE 
(PRM - SANTOS/SP), LOCAL DO DOMICÍLIO DO DESTINATÁRIO. 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, 
I, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a apreensão, no Aeroporto internacional do 
Rio de Janeiro, de substância entorpecente, que teria sido importada, em tese, por 
pessoa residente em Guarujá/SP, a partir da Holanda. 2. Os autos foram remetidos da 
PR/RJ para a PRM ' Santos/SP, tendo em vista o destinatário ser pessoa física 
domiciliada em Guarujá/SP, com base no Enunciado nº 56 desta 2ª CCR. 3. O 
Procurador da República oficiante na PRM ' Santos/SP requereu ao Juízo da 5ª Vara 
Federal de Santos/SP a declinação de competência em favor do Juízo Federal do Rio 
de Janeiro/RJ, sob o argumento de que o lugar da apreensão da mercadoria, é o melhor 
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critério para a definição da competência. 4. Verificada a existência de conflito negativo 
de atribuições entre membros do MPF, os autos foram remetidos à 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93. 5. A nova 
redação do Enunciado nº 56 (alterada na 188ª Sessão de Coordenação da 2ª CCR, em 
28.9.2020) prevê que 'a persecução penal nos casos de tráfico internacional de 
entorpecentes por via postal é da atribuição de membro do Ministério Público Federal 
oficiante no local do destino da mercadoria (domicílio do investigado), no caso de 
ingresso do entorpecente no País, ou onde a droga é postada, no caso de entorpecente 
remetido com destino ao exterior'. 6. Conhecimento do conflito negativo de atribuição 
para fixação da atribuição do Procurador da República suscitante, oficiante na PRM ' 
Santos/SP, 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). 

 
004. Expediente: JF-TLS/MS-5000208-

09.2020.4.03.6003-APN 
- Eletrônico  

Voto: 2943/2021 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE TRÊS 
LAGOAS/MS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: PROCEDIMENTO RESULTANTE DO DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. 

REQUERIMENTO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. 
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO 
PERANTE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E POSSE DE DROGAS PARA 
CONSUMO PESSOAL. EVIDENTE AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS 
CRIMES. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO. 1) Procedimento resultante do 
desmembramento de ação penal na qual o investigado foi denunciado pela prática do 
crime tipificado no art. 304 c/c art. 297, 'caput', do Código Penal, tendo em vista a 
apresentação de falsa Carteira Nacional de Habilitação ' CNH a Policiais Rodoviários 
Federais, ocasião em que foi encontrada uma porção de 3,8 gramas de maconha na 
posse do investigado. 2) Promoção de declínio de atribuições: 'No que tange ao crime 
de uso de entorpecente, entende este órgão ministerial que não há conexão qualquer 
com o uso de documento público falso. Aliás, o investigado se utilizava de tal 
documento para se ver livre de mandado de prisão em aberto que contra si recaía, não 
para encobrir o uso de entorpecente'. 3) Discordância do Juiz Federal: 'Reconheço 
também a competência para o conhecimento e julgamento do crime previsto no artigo 
28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a substância entorpecente (3,8 gramas de 
maconha) foi encontrada na mesma ocasião em que o preso entregou o documento 
supostamente falso aos policiais rodoviários federais, ensejando o reconhecimento da 
conexão probatória, de modo que incide na espécie a Súmula 122 do Superior Tribunal 
de Justiça, exigindo o julgamento em conjunto de ambos os crimes'. 4) Aplicação do 
art. 28 do CPP. 5) Nos termos do art. 76, inciso III do Código de Processo Penal existe 
a conexão entre os crimes 'quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas 
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração'. 6) 'A conexão se faz 
presente entre situações da realidade abrangidas por um ou mais elementos comuns. 
Em matéria penal, conexo será o fato que, na sua ocorrência, ostente algum ponto de 
identidade ou afinidade com outro fato. Como a competência territorial é relativa, em 
razão de determinada finalidade instrutória, ou seja, para fins de facilitação da 
produção de prova, a conexão implicará a modificação da competência (relativa) 
quando puder favorecer tais finalidades' (FISCHER, Douglas. PACELLI, Eugênio. 
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. - São Paulo: 
Atlas, 2015. p. 181). 7) Cumpre ressaltar que 'a separação dos crimes para 
processamento e julgamento perante esferas jurisdicionais distintas, além de se mostrar 
contraproducente sob o aspecto da eficácia das provas a serem apresentadas, rende 
ensejo ao advento de sentenças contraditórias, o que acarretaria situação de 
indisfarçável insegurança jurídica'. (HC 219.804/RO, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 16/09/2013) 8) No 
caso dos autos, entretanto, é nítida a ausência de conexão entre os delitos imputados 
em desfavor do acusado. Sequer a conexão instrumental (probatória ou processual) 
existe na hipótese em exame. 9) Como bem observou o Procurador da República, o 
investigado se utilizava do documento público falso para se ver livre de mandado de 
prisão em aberto que contra si recaía, não para encobrir o uso de entorpecente. 10) No 
caso, as provas de um crime não influenciam na prova da outra infração e, também, 
não há a possibilidade de sentenças contraditórias. 11) Injustificável prosseguimento 
das investigações no âmbito Federal. 12) Manutenção 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). 
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005. Expediente: JF-AÇA-5000722-
04.2021.4.03.6107-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3232/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ARAÇATUBA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 

273, § 1º-B, incisos I, III, V e VI, do Código Penal, decorrente da remessa de 697g de 
anabolizante (testosterona) provenientes da China tendo como destinatário o 
investigado, com endereço no município de Penápolis/SP. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando a ausência de provas 
suficientes da autoria delitiva tendo em vista que embora a encomenda tenha sido 
destinada ao investigado os elementos colhidos nos autos não permitem demonstrar de 
forma indubitável sua participação no delito, 'pois o averiguado não confessou e não 
há evidências de que ele tenha, per si, importado a substância anabolizante da China'. 
Discordância do Juízo Federal considerando prematuro o arquivamento diante das 
informações de que 'o investigado afirmou ter cursado educação física, bem como já 
ter sido processado por porte de entorpecentes' e que 'em diligência policial velada 
consignou-se haver 'possibilidade de tratar-se de consumidor de tais substâncias'', 
havendo ainda linha investigativa a ser aprofundada antes do arquivamento proposto. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Acerca da importação 
irregular de substância controlada (medicamentos) e em casos de tráfico internacional 
de drogas, por via postal ou resultante de comércio eletrônico, este Colegiado editou a 
Orientação nº 41, revista e atualizada na 187ª Sessão de Coordenação, de 31/08/2020, 
direcionada aos membros do Ministério Público Federal com atuação na área criminal 
sob sua coordenação, da qual se extrai as seguintes orientações: 'c) Observar a 
possibilidade de se proceder ao arquivamento dos procedimentos quanto aos 
destinatários ('consumidores'), quando reconhecida a insignificância da conduta no 
caso concreto, com a inclusão dos dados no Projeto Prometheus, e d) Incluir os 
revendedores, juntamente com fornecedores, utilizando-se a sistemática do Projeto 
Prometheus, para fins de enfrentamento desse tipo de criminalidade organizada, 
buscando a implantação de uma estratégia de inteligência para combater esse modelo 
de comércio ilícito de drogas e medicamentos'. Nesse contexto, diante da pequena 
quantidade do medicamento e da informação de que o investigado possivelmente seja 
o consumidor de tais substâncias, impõe a reconhecimento da insignificância da 
conduta no caso em exame, acompanhando os precedentes deste Colegiado: JF-RJ-
5018100-16.2018.4.02.5101-INQ (558g de haxixe), 813ª Sessão de Revisão ' 
21/06/2021; 1.25.000.001499/2020-08 (600g de anabolizantes) e 
1.25.000.002101/2020-42 (513,54g de anabolizantes), 777ª Sessão de Revisão ' 
03/08/2020. Manutenção do arquivamento, por motivo diverso, haja vista a 
insignificância da conduta no caso, com a inclusão dos dados no Projeto Prometheus. 

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

 
006. Expediente: JF-AÇA-5001473-

25.2020.4.03.6107-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3298/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ARAÇATUBA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime previsto no art. 289, § 1.º, do Código Penal. Anúncios 

de comercialização de produtos ilícitos, sobretudo cédulas falsas, por meio do 
aplicativo Whatsapp e de uma sala virtual de bate-papo. Identificado o titular da linha 
telefônica verificou-se que já foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime aberto, 
além de 10 dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direito (prestação 
de serviço à comunidade e prestação pecuniária), também pelo crime de moeda falsa. 
Na Delegacia de Polícia Federal, o investigado alegou ser o titular da citada linha 
telefônica, porém ela já estava desativada, bem como ter vendido o chip a alguém de 
cujo nome não se recordava. A autoridade policial procedeu o formal indiciamento do 
investigado, considerando que não apresentou versão razoável para a 
posse/propriedade da linha telefônica e chip em que foram oferecidas moedas falsas 
para venda. Promoção de arquivamento sob os seguintes argumentos: a) não há como 
afirmar que o investigado utilizou as redes sociais e o aplicativo de conversa no seu 
celular para a venda de cédulas falsas; b) não se comprovou a materialidade, pois 
nenhuma cédula foi apreendida, não havendo como se afirmar seja a existência efetiva 
de notas falsas (a notícia do crime veio instruída apenas de fotos de cédulas ditas falsas, 
ofertadas pelo usuário da linha em uma rede social ou chat ' podia o anúncio ser iter de 
estelionato, em que o anunciante pediria o depósito do preço antes de entregar as notas, 
já com a intenção de não entregá-las, e enganar o comprador, que, assim, ver-se-ia 
impedido inclusive de denunciar o crime, pois admitiria ter tentado praticar um ', seja 
a qualidade da falsificação, a estremar o delito de moeda falsa do de estelionato; c) 
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cumpriria ter-se simulado uma negociação, a fim de se obterem as cédulas e 
comprovar-se a materialidade, o que agora não mais se mostra oportuno; e d) não se 
flagrou venda efetiva, e a mera exposição à venda não configura o delito, pois o tipo 
do art. 289, § 1.º, do Código Penal, incrimina apenas o ato de vender, não o de expor à 
venda, e eles diferem. Nem mesmo há que se falar em tentativa de vender, pois nem 
um ato concreto de negociação foi flagrado. Nesse sentido, melhor teria sido realizar 
busca e apreensão do telefone celular na residência antes de ouvir o suspeito, a fim de 
reunir elementos de materialidade, notadamente registros de negociação, ou arquivos 
com fotos de cédulas para impressão, se dessa forma o delito se realizava. Mas, não 
tendo sido a busca e apreensão feita antes da oitiva, decerto agora não será útil, pois o 
suspeito foi alertado. Discordância do Juiz Federal sob o fundamento de que 'os 
motivos dados para o arquivamento do feito não são suficientes, pois dizem respeito 
ao mérito desta persecução penal, devendo ser analisados à luz das provas a serem 
produzidas durante a investigação policial e da instrução processual, se for o caso'. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Ausência de prova da 
materialidade delitiva. 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. Expediente: JF-AÇA-5002594-

88.2020.4.03.6107-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3304/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ARAÇATUBA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1°). 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. 
REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial 
instaurado para apurar suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). 2. 
Consta dos autos que um casal, ao abastecer o veículo em um posto de gasolina, teria 
efetuado o pagamento de R$ 20,00 com uma cédula falsa de R$ 100,00. A mulher 
afirmou em depoimento que recebeu a cédula como pagamento de uma venda, fruto de 
seu trabalho. Não houve oitiva do homem. 3. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento dos autos por não vislumbrar dolo na conduta dos 
investigados, pois não haveria indícios de que sabiam da falsidade e de que tinham 
intenção de introduzir moeda falsa em circulação. Discordância do Juízo Federal. 
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. 4. Como bem observou o juízo 
federal, o modus operandi do casal foi exatamente o habitual em crimes de moeda 
falsa: utilização de cédula de alto valor, à noite ou de madrugada, para efetuar o 
pagamento de um valor baixo. 5. Consta dos autos informação de que os investigados 
se evadiram do local quando verificaram que a polícia ia ser chamada, sob a alegação 
de que o homem estaria dirigindo sem habilitação. 6. Ademais, há informação de que 
houve tentativa de suborno por parte dos investigados para que o frentista do posto não 
chamasse a polícia. 7. A questão da existência, ou não, do dolo do indiciado será 
apurada na instrução criminal, com a produção de provas, observado a ampla defesa e 
o contraditório; a ponderação sobre a intenção da prática do crime poderá ser 
demonstrada no curso da instrução criminal. 8. Designação de outro membro do MPF 
para prosseguir na persecução penal. Não homologação do arquivamento. 

 Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
008. Expediente: JF-AC-1004495-

28.2020.4.01.3000-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3307/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO ACRE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). 

QUANTIDADE INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO ANTIGA (MAIS DE 5 
ANOS). POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS NOS 90 E 49 DA 2ª CÂMARA. 
MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime de 
contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 710 (setecentos e dez) maços de cigarros 
de origem estrangeira sem os respectivos documentos de internalização. 2. Há nos 
autos indicação da reiteração delitiva pelo investigado por crime da mesma natureza 
ocorrida no ano de 2011. Em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF não foram 
encontrados procedimentos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data do fato objeto 
desta investigação. 3. Promoção de arquivamento fundada no princípio da 
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insignificância. 4. Discordância do Juiz Federal considerando que 'o investigado 
cumpriu a pena alternativa em março de 2017 e teve extinta sua punibilidade em abril 
de 2017, de forma que, considerando a data da sua prisão em flagrante (1º de agosto de 
2020), não transcorreu mais de 5 (cinco) anos daquela condenação até que ele voltasse 
a cometer o mesmo tipo de crime. 5. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP 
c/c art. 62, IV da LC 75/93. 6. Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª Câmara, 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'. Aprovado na 177ª Sessão Virtual de 
Coordenação, de 16/03/2020. 7. Reiteração ocorrida em período anterior superior a 5 
(cinco) anos, de modo que o fato, nesse caso, não pode ser óbice à aplicação do 
princípio da insignificância, conforme entendimento fixado no Enunciado nº 49, no 
que concerne ao crime de descaminho e aos crimes tributários federais, aplicado aqui 
por analogia. 8. Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela 
aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente 
feito. 9. 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). 

 
009. Expediente: JF-ANA-1005868-

43.2020.4.01.3502-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3262/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ANÁPOLIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, 

INCISO IV). QUANTIDADE INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. 
ENUNCIADO Nº 90 DA 2ª CÂMARA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, inciso IV). Apreensão 
de 115 (cento e quinze) maços de cigarros de origem estrangeira sem os respectivos 
documentos de internalização. 2. Promoção de arquivamento fundada no princípio da 
insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Remessa dos autos nos termos do 
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 5. De início, ressalte-se que não há nos 
autos indicação da reiteração delitiva pelo investigado. Em pesquisa realizada no 
Sistema Comprot/MF também não foram encontrados procedimentos anteriores à data 
do fato objeto desta investigação. 6. Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª Câmara, 
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'. Aprovado na 177ª Sessão Virtual 
de Coordenação, de 16/03/2020. 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, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
010. Expediente: JF/CE-0804853-

89.2020.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3249/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
ESTADO DO CEARÁ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de estelionato em ação trabalhista (CP, art. 171, § 

3º) em sua forma tentada e/ou crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Em 
reclamação trabalhista proposta em 21/01/2014, o investigado teria instruído a inicial 
com sua Carteira de Trabalho contendo declaração falsa, visando a obter um valor maior 
a título de verbas rescisórias. O investigado teria falsificado a data da rescisão de seu 
contrato de trabalho, que ocorrera em 14/01/2013 e não em 15/12/2013, como consta na 
carteira. Promoção de arquivamento considerando que embora não se possa descartar a 
participação do investigado na falsificação, tampouco é possível saber se ele realmente 
tomou conhecimento dessa falsificação. Até mesmo algum familiar ou amigo, ou mesmo 
seu advogado, poderiam, em tese, ter praticado a falsificação sem que ele soubesse. 
Ademais, como analfabeto, talvez sequer imaginasse que benefício poderia obter com a 
falsificação. Em síntese, a dúvida que resulta de sua condição de analfabeto não pode ser 
dissipada: nem agora e nem no curso de um eventual processo penal, já que não há outras 
provas a serem produzidas. Discordância do Juiz Federal ao fundamento de que não se 
pode atribuir ao aventado analfabetismo do investigado a falta de ciência do período em 
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que de fato teria trabalhado na empresa reclamada. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 
62, IV, da LC 75/93. De início, verifica-se que o investigado, embora analfabeto e tenha 
declarado que os registros em sua CTPS foram realizados pelas empresas empregadoras, 
ao ser inquirido pela Juíza do Trabalho, em audiência, afirmou que trabalhou para a 
reclamada até 15/12/2013, o que demonstra a inequívoca ciência da data constante em 
sua CTPS. No entanto, 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 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 do documento trazido aos autos pelo reclamante/investigado. 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. 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). 

 
011. Expediente: JF-GRU-5007035-

76.2020.4.03.6119-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3223/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de desobediência, 

previsto no artigo 330 do Código Penal ou de apropriação indébita, disposto no artigo 
168 do Código Penal. Execução de Título Extrajudicial, em trâmite perante a 4ª Vara 
Federal de Guarulhos/SP, ajuizada pela Caixa Econômica Federal para cobrança de R$ 
117.886,31. No curso do processo, foi realizado o bloqueio de veículo registrado em 
nome da demandada/investigada, o qual foi objeto de auto penhora e avaliação em 
23/03/2019, permanecendo com esta depositado, por força do mesmo auto. Após 
regularmente arrematado em 29/07/2019, houve determinação judicial para entrega do 
veículo depositado, não sendo levada a efeito até a presente data, eis que, em 
13/08/2019, terceiro investigado ajuizou embargos alegando ter adquirido o veículo 
em 22/03/2017, não tendo realizado a transferência ante a restrição existente, malgrado 
seja possível observar, dentre outros fatos que, no ato da penhora, mais de dois anos 
após a suposta transação comercial, o veículo foi localizado na posse da 
demandada/investigada, em sua residência. Promoção de arquivamento. Discordância 
do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. Razão 
assiste à Procuradora da República. 1) Crime de desobediência. Previsão de cominação 
de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Atipicidade da conduta. 
Aplicação do Enunciado nº 61 que estabelece: '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'. Aprovado na 108ª Sessão de Coordenação, de 
07/03/2016. 2) Crime de apropriação indébita atribuído a depositária infiel. 
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). Além disso, em relação ao delito de apropriação indébita, artigo 168, II, do 
Código Penal, não se vislumbra também adequação típica, uma vez que é necessária a 
preexistência da entrega e da posse ou detenção justa da coisa para que, só então, ocorra 
a inversão arbitrária, consumando-se o crime. Porém, no caso em apreço, tal entrega 
não ocorreu, bem como a injusta inversão da posse, dado que não se trata de coisa 
alheia apropriada, mas de coisa própria, tornando a conduta atípica. 3) Cumpre ressaltar 
que o investigado que opôs embargos de terceiro foi condenado ao pagamento de R$ 
30.000,00 por litigância de má-fé. 4) Ausência de justa causa para o prosseguimento 
da presente investigação. 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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012. Expediente: JF/JUA-1000196-
21.2021.4.01.3825-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3269/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
JANAÚBA/MG 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Suposto crime 

de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). 01 (uma) cédula falsa de R$ 50,00 colocada em 
circulação por pessoas conhecidas entre si. Ausentes as circunstâncias contextuais e 
subjetivas favoráveis ao ilícito. Modus operandi que destoa daquele usualmente utilizado 
por autores do delito em questão, como pouca iluminação, pressa, trânsito de pessoas ou 
multidão e circulação de dinheiro no momento do ato. Investigado que sustentou que teria 
recebido 03 (três) cédulas de R$ 50,00, sem perceber a falsidade de uma delas, de seu 
primo, pela venda de um produto de informática. Este, por seu turno, confirmou a compra 
do produto e o respectivo pagamento, todavia negou que alguma das cédulas fosse falsa. 
No presente caso, a contrafação da moeda foi capaz de iludir a vítima, que relatou à 
autoridade policial que havia recebido a moeda e a repassou à sua esposa para comprar 
carne no açougue, e que foi o dono desse estabelecimento quem notou que a moeda era 
falsa. Ausência de prova do dolo, ou seja, da ciência acerca da falsidade da cédula 
introduzida em circulação. Aplicação do Enunciado nº 60: É cabível o arquivamento de 
procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o 
valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou 
a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais 
circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e 
sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo 
decurso do tempo. 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). 

 
013. Expediente: JF/MG-1047499-

43.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3052/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. TRIBUTOS ILUDIDOS CALCULADOS EM 
R$ 63.106,05. ENUNCIADO Nº 49. GRAU DE REPROVABILIDADE DO 
COMPORTAMENTO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA ENQUANTO CERTEZA DA 
EFICÁCIA DO DIREITO E APLICAÇÃO DA LEI. INCIDÊNCIA EQUÂNIME A 
TODOS OS CIDADÃOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar o crime de descaminho (ar. 334, 
§1º, CP). Narra a Representação Fiscal para Fins Penais que, em 19 de março de 2018, 
na área urbana do Município de Belo Horizonte/MG, equipe da Receita Federal 
encontrou e apreendeu mercadorias estrangeiras (suplementos alimentares) 
desacompanhadas da documentação comprobatória da regular internalização e do 
recolhimento dos tributos devidos por força de sua entrada no território nacional. Os 
tributos iludidos foram calculados em R$ 63.106,05. 2. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito em relação ao investigado, aplicando o 
princípio da insignificância e da subsidiariedade do direito penal, considerando que a 
pena de perdimento da mercadoria seria, no caso, suficiente para prevenir e reprimir a 
conduta. 3. Discordância do Juiz Federal quanto ao arquivamento, considerando o alto 
valor dos tributos iludidos. 4. Os autos foram remetidos à 2ª CCR para revisão (art. 28 
do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 5. Ressalte-se, de início, a necessidade de 
prestigiar a segurança jurídica, enquanto certeza da eficácia do direito, que exige a sua 
incidência equânime a todos os cidadãos, sem colocar em dúvida a aplicação da lei. 6. 
Conclui-se, dessa maneira, que a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de 
descaminho é cabível e tem como parâmetro o valor dos tributos iludidos até o limite de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as 
atualizações realizadas pelas Portarias nº 75 e 130 da Receita Federal, descabendo 
quando ultrapassado o critério objetivo. 7. O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª 
CCR, que estabelece: '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.) 8. Neste contexto, não homologo o 
arquivamento e determino a designação de outro membro do Ministério Público Federal 
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para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis, tais como 
continuidade das diligências, análise da possibilidade de propor acordo de não 
persecução penal ou oferecimento da denúncia em relação ao investigado. 

 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. Expediente: JF/MOC-0009239-

58.2018.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3280/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MONTES 
CLAROS/MG 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Segundo apurado, 

uma mulher não identificada teria feito compras, no dia 6.4.2017, em padaria dando em 
pagamento uma nota de R$ 50,00 e uma nota de R$ 100,00 aparentemente falsas. No 
mesmo dia, o comerciante E.A.B. também teria recebido em seu comércio, uma nota falsa 
de R$ 100,00, "desta vez" do investigado P.E.S.F.. As cédulas falsas introduzidas na 
padaria foram apreendidas, enquanto a cédula de R$ 100,00 falsa introduzida por P. no 
comércio de E. foi objeto de retenção pelo SICOOB, que também reteve, por falsidade, 
uma outra cédula de R$50,00 não mencionada no histórico da ocorrência. O laudo de 
perícia criminal atestou a falsidade das cédulas apreendidas, afirmando que a falsificação 
não é grosseira, sendo apta a enganar terceiros de boa-fé. Em diligência na cidade de 
Ibiaí/MG, policiais federais realizaram entrevistas das vítimas, do investigado P. e das 
testemunhas por este citadas. Houve instauração de incidente de insanidade mental a partir 
de requerimento do Ministério Público Federal, haja vista as menções a supostos 
"problemas de cabeça" que o investigado apresentaria. O laudo pericial elaborado, afirma 
a inimputabilidade do investigado, afirmando que "havia ABOLIÇÃO DAS 
CAPACIDADES DE ENTENDIMENTO E DETERMINAÇÃO para os fatos narrados e 
em conexão com eles, por motivo de DESENVOLVIMENTO MENTAL RETARDADO, 
compatível com Retardo mental moderado (CID-10: F71)'. Promoção de arquivamento: 
'Destes dois fatos, apenas o último pode ser, em tese, atribuído ao investigado P.E., pois 
o primeiro fato, de acordo com o boletim de ocorrência, teria sido praticado por "mulher 
não identificada", algo que Pedro, evidentemente, não é. ['] A existência de indícios 
suficientes de autoria unicamente em relação ao fato ocorrido no estabelecimento 
comercial de E. traz algumas consequências no tocante à responsabilidade penal de P.. 
Uma é a falta de demonstração da materialidade do delito, pois a cédula que constituiria 
o objeto material do crime não foi objeto de apreensão nestes autos, [...]. Logo, não há 
perícia a atestar a falsidade. Ainda que isso talvez seja contornável, pois a cédula foi retida 
pelo SICOOB e pode estar ainda disponível para ser periciada, a circunstância de se tratar, 
no caso, de uma única cédula falsa indica que o fato praticado não constitui crime. Não 
por não ser culpável, à vista da inimputabilidade do investigado, mas por faltar-lhe a 
tipicidade subjetiva exigida pela norma penal. Para que a inimputabilidade do investigado 
exercesse alguma influência sobre o desfecho deste caso seria necessário, primeiramente, 
reconhecer que o fato a ele atribuído é típico e antijurídico, o que, no primeiro aspecto, 
exige conduta dolosa, que não prescinde da ciência da falsidade do dinheiro pelo autor do 
fato. No caso, porém, o fato de se cuidar de uma única cédula evidencia que é impossível 
afirmar que P., ainda que gozasse de plena capacidade mental, teria condições de conhecer 
a sua falsidade, a qual sequer foi percebida de imediato pelo comerciante E., dada a 
qualidade da contrafação. A situação ocorrida com P., portanto, poderia ter ocorrido com 
qualquer pessoa sem comprometimento das funções psíquicas, levando ao 
reconhecimento do erro de tipo e ao arquivamento do fato penal por ausência de crime, 
dada a exclusão do dolo (art. 20 do Código Penal). Sendo assim, a enfermidade de P. não 
pode prejudicá-lo para submetê-lo a um processo penal tendente a sua absolvição 
imprópria se, nas mesmas circunstâncias, fosse o autor do fato alguém em pleno gozo das 
faculdades mentais, não haveria processo tendente a sua condenação'. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Cédulas falsas colocadas em circulação por 
pessoas conhecidas entre si. Ausentes as circunstâncias contextuais e subjetivas 
favoráveis ao ilícito. Modus operandi que destoa daquele usualmente utilizado por autores 
do delito em questão, como pouca iluminação, pressa, trânsito de pessoas ou multidão e 
circulação de dinheiro no momento do ato. Ausência de prova do dolo, ou seja, da ciência 
acerca da falsidade da cédula introduzida em circulação. Aplicação do Enunciado nº 60: 
É cabível o arquivamento de procedimento investigatório referente ao crime de moeda 
falsa quando a quantidade e o valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo 
agente, o modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação, o 
comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem ausência de 
conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a 
produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do tempo. 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). 

 
015. Expediente: JF/PR/FOZ-5006257-

15.2021.4.04.7002-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 3236/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do 

valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de 
diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, 
da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que 
afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da 
eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição 
sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme 
no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos 
iludidos R$ 2.661,94. Pessoa física com 8 (oito) reiterações anteriores nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

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

 
016. Expediente: JF/PR/FOZ-5006258-

97.2021.4.04.7002-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 3235/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do 

valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de 
diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, 
da habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que 
afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da 
eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição 
sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme 
no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos 
iludidos R$ 572,08. Pessoa física, de nacionalidade Paraguaia, com dezenas de reiterações 
anteriores. 

 Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
017. Expediente: JF/PR/GUAI-5001127-

96.2021.4.04.7017-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 3241/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. Possível prática 

do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), consistente no suposto 
recebimento irregular de Benefício Assistencial de Amparo ao Portador de Deficiência. O 
INSS considerou irregular o recebimento do benefício no período de 2007 até 2021, haja 
vista a percepção de renda per capta de grupo familiar superior a 1/4 do salário mínimo 
vigente, em contrariedade ao contido no art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993 e o art. 4º, inciso 
VI do Decreto nº 6.214/2007. O dolo do agente em fraudar não restou evidenciado, pois 
não foi empregado meio fraudulento para viabilizar a concessão ou manutenção do 
benefício. O investigado comprovou ser portador de deficiência e que não possuía meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família. Aplicação do Enunciado nº 
77 desta 2ª Câmara: 'É cabível o arquivamento de procedimento investigatório em relação 
ao crime de estelionato em detrimento do INSS, cometido mediante o recebimento indevido 
de benefício assistencial de amparo ao idoso ou à pessoa portadora de deficiência, quando 
(a) não haja elementos que possam afastar a presunção de miserabilidade, ainda que a renda 
familiar per capita supere o limite legal ou (b) não houver comprovação de prestação de 
informações falsas no momento do requerimento do benefício' (Aprovado na 176ª Sessão 
de Coordenação, de 10/02/2020). Cumpre observar que o fato de a renda familiar do 
beneficiário ter excedido o critério objetivo de renda per capita não significa, por si só, que 
este deixou de estar em situação de miserabilidade econômica. Evidente ausência de dolo 
do investigado. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 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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018. Expediente: JF-RJ-5029938-
48.2021.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico  

Voto: 3303/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório instaurado a partir de 11 (onze) manifestações formuladas 

pelo interessado na Sala de Atendimento ao Cidadão a respeito do 'vasamento de 
informações dos giga-eventos' envolvendo a entidade mundial do futebol e outros fatos 
relacionados sobretudo a sua própria 'robotização'. Promoção de arquivamento 
homologada judicialmente. Interposição de recurso pelo interessado. Remessa dos 
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, requerida pelo Procurador da 
República e acolhida pelo Juiz Federal, nos termos do art. 10, § 3º, da Resolução nº 
210/2020 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Fatos desconexos 
relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresentam nenhuma conduta 
ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de elementos 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). 

 
019. Expediente: JF-RJ-5070126-

20.2020.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico  

Voto: 3219/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório instaurado a partir de representação. Notícia de que a 

investigada, casada, teria emitido CPF falso, com o nome de solteira, e o utilizado em 
processo judicial na Justiça Federal, no qual obteve pensão por morte. Promoção de 
arquivamento: entende o MPF não ter restado configurada eventual prática do artigo 
304 c/c 299 do Código Penal, eis que não há elementos que demonstrem a inidoneidade 
do CPF, tampouco que seu uso tenha tido por fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Discordância do Juiz Federal. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. Razão assiste à Procuradora 
da República. A investigada teve reconhecido por sentença judicial o direito à pensão 
por morte, independentemente de seu estado civil. Segundo a Receita Federal, no 
presente caso, a contribuinte possuía duas inscrições no CPF. O primeiro CPF, 
registrado em 12/02/1996, para o qual não constam informações fiscais. Tal inscrição 
foi suspensa em 08/03/2009, por inconsistência cadastral, em razão da ausência de 
título eleitoral na base CPF e só foi regularizada em 09/04/2020, em razão da pandemia 
COVID-19, retornando a situação suspensa em 13/08/2020. Depois, em 22/11/2005, 
foi realizada a inscrição do segundo CPF, que sempre esteve regular, utilizado para 
transmitir as Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2008 a 2011. A 
Receita informou que no cadastro eleitoral e no site do DETRAN consta o nome de 
solteira da contribuinte, razão pela qual o órgão considerou autêntica a certidão de 
nascimento com o nome de solteira. Por fim, a Receita reafirmou que o segundo CPF 
foi tornado ponta de cadeia porque tem mais interesse para a administração tributária, 
tendo sido cancelado por multiplicidade o primeiro CPF. Dessa forma, a Receita 
Federal considerou válido e regular o segundo CPF, utilizado pela contribuinte para o 
envio das declarações de imposto de renda de 2008 a 2021, não restando configurada 
a prática de eventual delito tipificado no artigo 304 c/c 299 do Código Penal. Ausência 
de elementos mínimos de fraude justificadora do prosseguimento do presente feito. 
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). 

 
020. Expediente: JFRS/POA-5024114-

08.2020.4.04.7100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2936/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PORTO ALEGRE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, 

art. 342). Promoção de arquivamento. Discordância da Juíza Federal. Aplicação do art. 28 
do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. O depoimento da referida testemunha em nada 
influenciou o convencimento do magistrado, uma vez que constatada a falsidade, 
desconsiderou-se a íntegra de todas as declarações, aplicando-se multa por litigância de 
má-fé ao reclamante, o qual indicou a testemunha. Sentença fundada em outros elementos 
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de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não 
configuração de crime. Aplicação do Enunciado nº 78 da 2ª CCR/MPF: 'Não configura o 
crime de falso testemunho (CP, art. 342) o depoimento contrário às demais provas 
constantes no processo quando não for verificada a potencialidade lesiva nas declarações 
prestadas pela testemunha, em razão (a) da evidente ausência de dolo do investigado, (b) 
da desconsideração do depoimento pelo Juízo, (c) da sentença ter como fundamentos 
outros elementos de prova existentes nos autos ou (d) da aplicação de multa pelo Juízo à 
testemunha, sendo nessa última hipótese, medida suficiente à retribuição e à prevenção da 
conduta praticada.' Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. 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). 

 
021. Expediente: JFRS/SLI-5001528-

22.2021.4.04.7106-RPCR - 
Eletrônico  

Voto: 3238/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTANA DO 
LIVRAMENTO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 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. ENUNCIADO Nº 90 DA 
2ª CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime 
de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 77 (setenta e sete) maços de cigarros de 
origem estrangeira sem os respectivos documentos de internalização. 2. Promoção de 
arquivamento fundada no princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 5. De início, ressalte-se que não 
há nos autos indicação da reiteração delitiva pelo investigado. Em pesquisa realizada no 
Sistema Comprot/MF também não foram encontrados procedimentos anteriores à data do 
fato objeto desta investigação. 6. Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª Câmara, 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'. Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 
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, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
022. Expediente: JF/SP-5000875-

43.2020.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3279/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-A DO ECA, 

PERPETRADO COM A UTILIZAÇÃO DA INTERNET. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 
Nº 75/93. NECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS CAPAZES DE 
ESCLARECER O OCORRIDO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática do 
crime previsto no art. 241-A do ECA, perpetrado com a utilização da internet. Consta 
dos autos a publicação de arquivos com conteúdo pedopornográfico disponível de forma 
pública para acesso mundial. De acordo com análise publicada pelo Núcleo Técnico de 
Combate aos Crimes Cibernéticos do MPF, o domínio eletrônico é de responsabilidade 
de empresa sediada na província de Victoria, Melbourne, Austrália, e que os arquivos 
estão hospedados em empresa localizada em Amsterdam, Holanda. Ato contínuo, não 
foi localizado qualquer escritório da empresa que responsável pela publicação no Brasil. 
Por fim, informa que o perfil denunciado aparenta pertencer a brasileiros, considerando 
os termos utilizados para identificação de pastas e arquivos. 2) O Procurador da 
República promoveu o arquivamento, entendendo pela 'ausência de quaisquer elementos 
aptos a demonstrar a autoria delitiva, mostrando-se inviável o ajuizamento de ação penal. 
Do mesmo modo, não se vislumbra quaisquer outras diligências aptas a alterarem esse 
quadro fático, sendo imperiosa a racional canalização dos escassos recursos materiais e 
humanos da Polícia Federal para os feitos em que há mínima possibilidade de 
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elucidação'. 3) Discordância da Juíza Federal, considerando prematuro o arquivamento. 
4) Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do 
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5) Assiste razão à Juíza Federal: 
'Inicialmente, deve-se observar que não houve qualquer diligência junto as autoridades 
da Holanda. Não bastasse, ainda que já enviadas, caberia ao mínimo repetir as 
informações para as autoridades da Austrália e, se o caso, informar que seriam os únicos 
dados, verificando o que poderia ser feito. Conforme consta do e-mail juntado, a 
diligência feita nem mesmo chegou ao setor competente da Austrália. Não deve ter 
passado nem mesmo do protocolo. Ora, isso não é diligência. Sobre a pesquisa na 
Wikipédia, não há nenhuma informação que a empresa não tenha cadastro dos usuários 
ou que essa informação seja criptografada. O conteúdo criminoso está PÚBLICO e 
disponível para acesso mundial, conforme consta da informação técnica. Ainda, 
conforme a mesma informação técnica, o usuário é conhecido. Esta questão inclusive 
deve ser abordada de forma técnica, perita e com informações da própria empresa que 
sediou a prática criminosa'. 6) 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. 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). 

 
023. Expediente: JF/SP-5004129-

24.2020.4.03.6181-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3250/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 171, § 

3º, DO CÓDIGO PENAL, EM DETRIMENTO DO INSS. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 
Nº 75/93. NECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS CAPAZES DE 
ESCLARECER O OCORRIDO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do 
crime de estelionato, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, em detrimento do 
Instituto Nacional do Seguro Social ' INSS, diante da existência de indícios de fraude na 
concessão de benefício de prestação continuada ' LOAS. 2) Promoção de arquivamento 
considerando que 'não restaram demonstrados elementos suficientes de autoria da prática 
do crime investigado, não se justificando o ajuizamento de denúncia ou mesmo o 
prosseguimento das investigações no bojo do presente procedimento.' 3) Discordância 
da Juíza Federal, considerando prematuro o arquivamento. 4) Remessa dos autos à 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, 
IV, da LC nº 75/93. 5) Assiste razão à Juíza Federal: a) Não há nos autos, de forma 
precisa, informações acerca do período de concessão do mencionado benefício, nem 
mesmo se houve sua cessação ou se ainda está sendo apurado pelo INSS; b) há a 
informação de que o investigado nunca residiu no endereço declarado; c) há indicação 
que em 2016 o investigado permanecia recebendo o benefício LOAS, mesmo exercendo 
atividade ao protocolar diversos requerimentos de concessão de benefícios a terceiros 
perante o INSS. O próprio investigado reconheceu que manteve atividade remunerada 
desde 2010, tendo inclusive aberto um escritório cuja atividade era a realização de tais 
requerimentos. 6) 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. 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). 

 
024. Expediente: JF-CPS-0004518-

36.2017.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 2902/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 
EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 
ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado(s) pela prática do crime 
previsto no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, por reduzir quatro tributos e 
contribuições sociais, em concurso formal com desígnios autônomos, com a agravante 
prevista no art. 12 da referida Lei. 2. O Procurador da República oficiante deixou de 
oferecer o acordo por verificar que a soma das penas mínimas das condutas delitivas 
praticadas supera 04 anos. 3. Interposição de recurso pela defesa de G.B dos R., sob o 
argumento de que as causas de aumento de pena em razão da aplicação do concurso 
formal não devem ser levadas em conta para aferição do requisito objetivo previsto no 
art. 28-A do CPP. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-
A, § 14, do CPP. 4. De acordo com o art. 28-A, § 1°, do CPP 'Para aferição da pena 
mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as 
causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.' 5. Quanto ao cálculo da 
pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR já se 
manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o 
cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, 
formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP 
(inferior a 04 anos). 6. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo 
n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 
5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos 
unânimes. 7. No presente caso, verifica-se que a soma das penas mínimas dos crimes 
objeto da denúncia ultrapassa o limite de 04 anos previsto no art. 28-A do CPP. 
Conforme ressaltado na manifestação do MPF 'nesse caso, o concurso formal aplicado 
ao caso é o chamado concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70 do 
Código Penal, uma vez que os resultados, quais sejam, a sonegação de cada uma das 
contribuições sociais e dos tributos federais distintos, eram pretendidos por seus 
autores, caracterizando desígnios autônomos. Assim, uma vez praticadas as condutas 
delitivas em concurso formal com desígnios autônomos, que enseja cumulação das 
penas, acrescidos da continuidade delitiva, e considerando o disposto no §1º do art. 28-
A do Código de Processo Penal, temos que a soma das penas mínimas ultrapassa o 
limite objetivo disposto no caput do mencionado dispositivo legal (pena mínima 
inferior a 4 anos), não permitindo a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal ao 
presente caso'. 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, 
nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para 
a sua celebração, no caso concreto. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos 
autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
025. Expediente: JF-CPS-5011981-

70.2019.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3064/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 
ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime 
previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, por duas vezes, em concurso material, por fazer 
operar duas estações de radiodifusão sonora, em frequências distintas, sem autorização. 
2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por verificar que 
a soma das penas mínimas ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos. 3. Interposição de 
recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-
A, § 14, do CPP. 4. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do 
ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões por 
não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos 
crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou continuidade delitiva, 
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extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). 5. Nesse 
sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5007273-
44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 6. No 
presente caso, conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, o acusado foi 
denunciado pela prática, em duas oportunidades, do crime previsto no art. 183 da Lei 
n° 9.472/97, cuja pena mínima cominada em abstrato é de 02 anos de detenção. Dessa 
forma, praticadas as condutas delitivas em concurso material e considerando o disposto 
no art. 28-A do CPP, tem-se que a soma das penas mínimas ultrapassa o limite objetivo 
disposto no caput do referido dispositivo legal (pena mínima inferior a 04 anos). 7. 
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 
28-A do CPP, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, 
no caso concreto. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
026. Expediente: JF/ES-5007318-

85.2020.4.02.5001-*APE - 
Eletrônico  

Voto: 3125/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA 

MINISTERIAL NA PROPOSITURA DO ACORDO EM RAZÃO DA INÉRCIA DA 
DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, §14, DO CPP. PRECLUSÃO DO ATO. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no 
âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 
171, § 3°, do CP. 2. A Procuradora da República oficiante consignou que o ANPP foi 
devidamente oferecido na fase investigatória, sendo que a acusada teve duas 
oportunidades para optar pelo acordo antes do oferecimento da denúncia, tendo o seu 
desinteresse culminado na deflagração da ação penal, estando preclusa tal oportunidade 
neste momento. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª 
CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. No presente caso, conforme 
ressaltado pelo MPF, a ora denunciada foi devidamente notificada e compareceu à 
PR/ES no dia 04/12/2019 para formulação de proposta de ANPP, ocasião em que foi 
designada nova data para comparecimento, tendo em vista que estava desacompanhada 
de advogado. Em 06/02/2020, devidamente acompanhada por seu advogado, reuniu-se 
com a Procuradora da República, tendo-lhe sido facultada a prestação de esclarecimentos 
e a realização do acordo. Inicialmente, a acusada afirmou que não tinha interesse no 
acordo, mas, após aconselhar-se com seu advogado, solicitou prazo para avaliar melhor 
a proposta e suas condições econômicas, o que foi deferido. No entanto, decorrido tal 
prazo, não mais se manifestou. Além disso, por ocasião de sua citação, chegou a bloquear 
o número da Oficiala de Justiça em aplicativo de mensagens, demonstrando, mais uma 
vez, seu desinteresse em cooperar com o bom andamento do processo. 5. Dessa forma, 
no caso em análise não houve, rigorosamente, recusa por parte do Ministério Público 
Federal em propor o acordo de não persecução penal, mas sim inicialmente uma negativa 
por parte da acusada, seguida de uma conduta omissiva (ao não se manifestar no prazo 
deferido pela Procuradora oficiante) e, por fim, uma manifestação de interesse 
intempestiva, restando configurada a preclusão do ato. Precedente da 2ª CCR: Processo 
n° 5052152-39.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021, unânime. 6. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 
adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
027. Expediente: JF-ITV-0001228-

42.2016.4.03.6139-APN 
- Eletrônico  

Voto: 2993/2021 Origem: PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAPEVA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA NO 

OFERECIMENTO DO ANPP PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL, 
QUE ENCAMINHOU OS AUTOS À 2ªCCR/MPF, DE OFÍCIO, POR APLICAÇÃO 
DO ART. 28 E DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. EXISTÊNCIA DE NORMA 
ESPECÍFICA QUE PREVÊ A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR 
SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECURSO DO INVESTIGADO (CPP, ART. 28-A, 
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§ 14), O QUE NÃO SE VERIFICOU NO CASO CONCRETO. NÃO 
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de acusado pela prática do crime 
previsto no art. 334-A, § 1°, IV, do CP. 2. O Procurador da República oficiante 
considerou não ser cabível o acordo no caso em análise, em razão da existência de 
elementos que indicam conduta criminosa habitual, reiterada e/ou profissional por 
parte do réu. 3. Discordância do Juiz Federal e remessa dos autos à 2ª CCR, de ofício, 
com fundamento no art. 28 e no art. 28-A, § 14, ambos do CPP, para manifestação a 
respeito da possibilidade de celebração do ANPP. 4. O acordo de não persecução penal 
constitui um ajuste firmado entre o Ministério Público, o investigado e o seu defensor 
(CPP, art. 28-A, § 3°). 5. Dessa forma, o art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao dispor que, 
na hipótese de o Ministério Público recusar a propositura do ANPP, a remessa ao órgão 
superior somente ocorrerá a pedido da parte, como se observa da redação do referido 
dispositivo: 'No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo 
de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão 
superior, na forma do art. 28 deste Código'. 6. No caso em análise, não houve recurso 
da parte contra o não oferecimento do acordo pelo MPF. Assim, o caso é de não 
conhecimento da remessa, uma vez que não cabe, em sede de ANPP, aplicação 
analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito à remessa ex oficio pelo juiz, sem 
recurso do investigado, tendo em vista a natureza negocial do instituto e a existência 
de norma específica sobre o tema (CPP, art. 28-A, §14). 7. Precedente 2ª CCR: 
Processo n° 5021526-42.2017.4.04.7000, julgado na Sessão de Revisão n° 788, de 
09/11/2020, unânime. 8. Não conhecimento da remessa e devolução dos autos à 
origem, para a adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
028. Expediente: JF/MG-0021280-

44.2019.4.01.3800-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3012/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU 
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no 
âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática dos crimes previstos 
no art. 297, § 4° c/c art. 337-A, ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante, 
ao analisar os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, deixou de oferecer o acordo por 
considerar que os réus possuem conduta criminal reiterada/habitual. 3. Existência de 
manifestação de interesse no acordo pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, 
com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento 
do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica 
na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme ressaltado pelo MPF, de acordo com 
'pesquisa ASSPA juntada em anexo, ambos os réus têm outros registros em suas FACs. 
Ademais, na data de 10/02/2021, foi oferecida denúncia em face dos mesmos réus nos 
autos físicos nº 21335-92.2019.4.01.3800 (Inquérito Policial nº 1211/2013 e Inquérito 
Policial nº 1557/2013), novamente pela prática de crime tributário. Por fim, em consulta 
COMPROT (colacionada abaixo), verifica-se, ainda, a existência de diversos 
procedimentos administrativos contra a M., o que demonstra a habitualidade delitiva.' 6. 
Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de acordo com a jurisprudência do STF, a 
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos 
administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 
147170/SC, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 27/11/2017). 7. 
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-
A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos 
probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. 
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Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 
adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
029. Expediente: JF/MG-0023768-

69.2019.4.01.3800-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3539/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU 
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no 
âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no 
art. 297 c/c art. 304, ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de 
oferecer o ANPP em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal 
habitual e reiterada do denunciado. 3. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. 
Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do 
CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou 
se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 
exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme 
ressaltou o Procurador da República oficiante e foi demonstrado nos autos, o réu possui 
diversos registros relacionados a crimes de estelionato, figurando como alvo dos 
Inquéritos Policiais n° 0171-SR/PF/MG e n° 1255-SR/PF/MG, sendo que neste último 
também se apura o seu envolvimento em associação criminosa (CP, art. 288). Além do 
mais, há informações quanto a possível obtenção fraudulenta de empréstimos pelo 
denunciado perante instituições financeiras privadas. 6. Nessa esteira, cumpre observar 
ainda que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, 
inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para 
caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, 
Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução 
penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se 
mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, 
havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, 
reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à 
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
030. Expediente: JF/MG-1024605-

39.2021.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 2976/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO 

NO ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/90. RECUSA DO MPF EM OFERECER O 
ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO 
EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE 
MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor 
de acusado pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/90, uma vez que 
armazenou diversos arquivos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas 
envolvendo crianças e adolescentes. 2. O Procurador da República oficiante deixou de 
propor o acordo por considerar, em síntese, não ser a medida necessária e suficiente para 
a reprovação e prevenção da infração penal. 3. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. A 
2ª Câmara já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP em situações semelhantes 
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envolvendo o crime previsto no art. 241-A (e/ou seguintes) da Lei n° 8.069/90, 
ressaltando que o Brasil ratificou tratado internacional, consistente no 'Protocolo 
Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de 
Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto 
nº 5.007, de 08-03-2004), onde consta a preocupação com a 'crescente disponibilidade 
de pornografia infantil na Internet e com outras tecnologias modernas, e relembrando a 
Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 
1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda a criminalização em todo o mundo 
da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e 
propaganda de pornografia infantil'. 5. A Constituição Federal prevê que a 'lei punirá 
severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 
4º). Verifica-se, no caso concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada no 
armazenamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes, 
afasta a possibilidade da propositura do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente 
para a reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, 
utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se 
mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tem-se que o critério da 
'condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com a proibição prevista 
na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra 
a mulher em razão do sexo feminino. 6. Precedentes da 2ª CCR: Processos n°s 5001705-
48.2020.4.02.5110 e 5028349.27.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781, de 
21/09/2020. 7. Requisito para o acordo não preenchido. Inviabilidade do oferecimento 
de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma vez que 
a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 
no caso concreto. Prosseguimento da ação penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
031. Expediente: JF/MS-0007791-

47.2017.4.03.6000-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 3121/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MATO GROSSO DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. CRIME COM PENA MÍNIMA 
INFERIOR A 04 ANOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU 
PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE 
DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta 
em desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, em 
razão do desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações, em 
03/05/2017. 2. A Procuradora da República oficiante considerou não ser possível o 
oferecimento do acordo, tendo em vista que a denunciada responde atualmente a uma 
outra ação penal por crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, 
ocorrido em 06/08/2013. Ressaltou que na referida ação penal, a acusada consta como 
incursa no crime do art. 302 do CTB, ao qual é cominada pena mínima de 02 anos de 
detenção, sendo que se somadas as penas em abstrato dos crimes pelos quais a 
denunciada responde, ultrapassaria o limite previsto para a celebração do ANPP. 3. 
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Dentre os requisitos para o oferecimento do 
acordo, há a previsão de que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação 
e prevenção do crime, bem como que a pena mínima seja inferior a 04 anos. Além disso, 
o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o 
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. 
Quanto ao requisito objetivo da pena, no presente caso a parte foi denunciada pela prática 
do crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, cuja pena mínima é de 02 anos de 
detenção. Verifica-se, no entanto, que não há relação entre a referida infração penal 
(praticada em 03/05/2017) com o crime de homicídio culposo, na direção de veículo 
automotor, ocorrido anteriormente (em 06/08/2013), razão pela qual não há somatório 
das penas de ambos. 6. Além do mais, não restou comprovada, na hipótese específica 
dos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, conduta criminal 'habitual, 
reiterada ou profissional', por parte da denunciada, como óbice ao oferecimento do 
acordo. A ação penal a que ela responde por fato anterior diz respeito a um crime culposo 
(acidente de trânsito), ocorrido em 06/08/2013, não se revelando, por si só, como causa 
impeditiva prevista no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 7. Necessidade do retorno dos autos à 
Procuradora da República para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do 
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acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do MPF ao 
proceder à referida (re)análise constate a ausência de algum dos requisitos exigidos ou a 
incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do 
ANPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
032. Expediente: JF/PE-0825681-

25.2019.4.05.8300-
ACPORD - Eletrônico  

Voto: 3065/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do 
crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. A Procuradora da República oficiante, 
inicialmente, reconheceu a viabilidade da propositura do acordo. Posteriormente, no 
entanto, revendo seu entendimento anterior, considerou não ser cabível o ANPP em 
processos com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STJ. 3. Interposição de 
recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-
A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, 
que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no 
item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 
98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso 
da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos 
legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a 
oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos 
termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando 
da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro 
oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida 
mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não 
é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 
13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá 
preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a 
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da 
República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal 
tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em 
andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. 
Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República oficiante para 
consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos 
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
033. Expediente: JF/PR/CAS-5000537-

29.2019.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3529/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO (CPP, ART. 28-A, 
CAPUT E § 2°, INCISO III). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o 
réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 334, caput e §1°, incisos III e IV, 
do CP. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo ressaltando 
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que o réu já foi beneficiado na presente ação penal com a suspensão condicional do 
processo, que foi revogada em razão de sua desídia no cumprimento das condicionantes. 
Dessa forma, restou demonstrado que o acusado apresentou conduta que não faz jus ao 
oferecimento de novo benefício processual nestes autos. 3. Interposição de recurso pela 
defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 
4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, inciso III, 
do CPP, estabelece não ser cabível o acordo na hipótese de ter sido o agente beneficiado 
nos 05 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução 
penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. 5. No presente caso, o 
denunciado já foi beneficiado com proposta de suspensão condicional do processo (neste 
feito), tendo, no entanto, descumprido as condições estabelecidas, o que resultou na 
revogação do acordo celebrado. 6. Conforme já decidiu a 2ª CCR 'Considerando que não 
se aplica o ANPP na hipótese de ter sido o agente beneficiado com suspensão condicional 
do processo nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração (art. 28-A'§2º'III do 
CPP), com maior razão, não caberá se já tiver sido beneficiado na ação penal que se 
pretende a realização do acordo, como no caso em análise.' (JF/PR/MGA-5000216-
44.2012.4.04.7003-APN, 788ª Sessão de Revisão, unânime). 7. Inviabilidade do 
oferecimento de acordo de não persecução penal, no caso concreto. 8. Prosseguimento da 
ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
034. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5049908-

06.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 3535/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO (CPP, ART. 28-
A, CAPUT E § 2°, INCISOS II E III). MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, 
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada pela 
prática do crime previsto no art. 334 do CP. 2. A Procuradora da República oficiante 
recusou o oferecimento do ANPP por verificar a existência de elementos que indicam a 
prática de conduta criminal reiterada, habitual e/ou profissional por parte da denunciada. 
Ressaltou, ainda, que foi concedida a suspensão condicional do processo à ré, na presente 
ação penal, tendo ela deixado de cumprir uma das condições impostas, motivo pelo qual o 
Juízo revogou o benefício. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos 
autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o 
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação 
e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não 
se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas. O art. 28-A, § 2°, inciso III, do CPP, por sua vez, estabelece não ser 
cabível o acordo na hipótese de ter sido o agente beneficiado nos 05 (cinco) anos anteriores 
ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou 
suspensão condicional do processo. 5. No presente caso, conforme ressaltado pela 
Procuradora da República oficiante, a acusada registra histórico de apreensões anteriores 
de mercadorias estrangeiras (06 autuações pelos mesmos fatos objeto desta ação penal) e 
outras 02 posteriores. 6. Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de acordo com a 
jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso 
ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade 
delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Além 
do mais, a denunciada já foi beneficiada com proposta de suspensão condicional do 
processo (neste feito), tendo, no entanto, descumprido as condições estabelecidas, o que 
resultou na revogação do acordo celebrado. 8. Conforme já decidiu a 2ª CCR 'Considerando 
que não se aplica o ANPP na hipótese de ter sido o agente beneficiado com suspensão 
condicional do processo nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração (art. 28-
A'§2º'III do CPP), com maior razão, não caberá se já tiver sido beneficiado na ação penal 
que se pretende a realização do acordo, como no caso em análise.' (JF/PR/MGA-5000216-
44.2012.4.04.7003-APN, 788ª Sessão de Revisão, unânime). 9. Inviabilidade do 
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oferecimento de acordo de não persecução penal. 10. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
035. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5052858-

85.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 3530/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE 
NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, 
ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor 
de acusado pela prática do crime previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 
n° 7.492/86, na forma do art. 14, II, do CP. Denúncia recebida em 19/01/2016. 2. A 
Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão de ter sido a 
denúncia recebida antes da entrada em vigor da Lei n° 13.964/19, bem como por considerar 
a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo em vista que o réu 
responde a uma outra ação penal. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento 
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, 
importante registrar que a 2ª Câmara possui entendimento de que é possível a celebração 
do acordo no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado n° 98 e na 
Orientação Conjunta n° 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (ampliada e revisada). 5. Entretanto, 
um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP 
dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se 
houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto 
se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No presente caso, conforme consta dos 
autos, o réu responde a uma outra ação penal (0000662-44.2015.4.03.6005), pela prática 
do crime de receptação (CP, art. 180), em trâmite na 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS. 7. 
Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de acordo com a jurisprudência do STF, a 
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos 
administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 
147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 8. Inviabilidade do 
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, 
do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e 
prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que 
indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 9. Prosseguimento da ação 
penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
036. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5008305-

44.2021.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 3481/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI N° 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 
40, INCISO I). RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE 
DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO 
DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. MEDIDA 
INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME, NO CASO 
CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo 
de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de 
acusada pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 
33, caput, c/c art. 40, inciso I). 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer 
o acordo considerando que já houve o recebimento da denúncia e que o crime imputado à 
ré não possui pena mínima em abstrato inferior a 04 anos. 3. A defesa apresentou recurso 
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ressaltando que o ANPP é cabível no curso da ação penal, bem como que a pena mínima 
está dentro do limite previsto em lei, haja vista o disposto no art. 28-A, § 1º, do CPP e a 
aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), 
por ser a ré primária e não integrante de organização criminosa. 4. Encaminhamento dos 
autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante 
registrar que a 2ª Câmara possui entendimento de que é possível a celebração do acordo no 
curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado n° 98 e na Orientação Conjunta 
n° 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (ampliada e revisada). 6. No presente caso, entretanto, 
verifica-se que a denúncia classificou a conduta da acusada no art. 33, caput, c/c o art. 40, 
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06. A pena mínima cominada ao crime do art. 33 é de 05 
anos de reclusão que, acrescida da fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40, 
inciso I (1/6 = 10 meses), totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação 
jurídica feita na denúncia (com base na exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias), observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o limite 
estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 7. O § 4º do art. 33 da 
Lei n° 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas 
de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às 
atividades criminosas nem integre organização criminosa. Porém, ainda que o mencionado 
dispositivo incidisse no presente caso (conforme requer a defesa), o fato de a ré ser primária 
e não possuir registros de antecedentes criminais não justifica, por si só, a aplicação da 
referida causa de diminuição pretendida em seu patamar máximo, sendo necessário analisar 
as demais circunstâncias do crime. No presente caso, conforme ressaltou o Procurador da 
República oficiante, a acusada manteve relação de confiança e colaboração com criminosos 
profissionais e esquema voltado para o tráfico de drogas, tendo sido contratada para viajar 
até o Paraguai, adquirir a droga (3.305 gramas de HAXIXE) e levar até Curitiba/PR, sendo 
que o 'contratante' sempre que ligava para a ela, falava para apagar os registros das 
chamadas. Dessa forma, houve uma sofisticada empreitada criminosa, com planejamento 
e prévio acerto entre agentes no Paraguai e no Brasil, sendo que a ré ciente disso aceitou 
fazer parte do esquema criminoso e da execução do delito, bem como colaborou para a 
impunidade dos comparsas. 8. Conforme entendimento do STJ, 'a modulação, na terceira 
fase dosimétrica, da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista 
no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), encontra-se 
devidamente justificada, quando o agente, conquanto primário, sem antecedentes criminais 
e sem comprovado envolvimento, estável e permanente, com organização criminosa, 
exerce ' na qualidade de `mula' por esta recrutado ' a traficância transnacional' (AgRg no 
AREsp 1395427/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 
10/09/2019). 9. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal, tendo em 
vista que a pena mínima do crime imputado à ré na denúncia é superior a 04 (quatro) anos, 
em razão das circunstâncias do caso concreto. Medida que não se mostra necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não preenchimento de requisitos 
previstos no art. 28-A do CPP. 10. Precedentes da 2ª CCR: 1.00.000.005928/2021-68, 
julgado na Sessão n° 804, de 12/04/2021; 5001594-17.2020.4.03.6119-ANP, julgado na 
Sessão n° 772, de 04/06/2020; e 5009813-53.2019.4.03.6119-APN, julgado na Sessão n° 
770, de 25/05/2020, todos à unanimidade. 11. Prosseguimento da ação penal. Devolução 
dos autos a origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
037. Expediente: JF-RJ-5060386-

72.2019.4.02.5101-AP - 
Eletrônico  

Voto: 3061/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do 
crime previsto no art. 171, § 3° c/c art. 14, II, ambos do CP. 2. O Procurador da 
República oficiante, inicialmente, reconheceu a viabilidade da propositura do acordo. 
Posteriormente, no entanto, revendo seu entendimento anterior, considerou não ser 
cabível o ANPP em processos com denúncia já recebida, na linha de precedentes do 
STJ. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação 
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Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 
13.964/2019, e definiram, no item 8, 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'. 5. 
Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo 
de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante 
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, 
quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual 
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e 
proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o 
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, 
uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. 
Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 
`imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos 
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
038. Expediente: JFRS/POA-5071471-

18.2019.4.04.7100-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3534/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PORTO ALEGRE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados 
pela prática dos crimes previstos nos arts. 297, 299 e 304, na forma do art. 69, todos do 
CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo ao réu A.A.A.S. 
por verificar que a soma das penas mínimas previstas para os crimes a ele imputados 
ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 28-A do CPP. Já com relação ao réu N.A.A.S., 
ressaltou a existência de elementos que demonstram conduta criminal reiterada, habitual 
e/ou profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa, consignando que 'relativamente 
ao primeiro requerente a soma das penas, que venha a ser condenado, serão inferiores a 
quatro anos e, em relação ao segundo suplicante, os procedimentos penais que respondeu 
já foram devidamente sentenciados, sendo que na hipótese de condenação, foram 
cumpridos, ressalvado o processo penal de posse de arma em tramitação na Justiça 
Estadual ' comarca de Canoas ' RS.' 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Com relação ao réu A.A.A.S., cabe registrar 
que para o cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, esta 2ª CCR já se 
manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o 
cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, 
formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP 
(inferior a 04 anos). Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n° 
5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 
5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 
6. No presente caso, conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, o acusado 
A.A.A.S. foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 297, 299 (por sete 
vezes) e 304 (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do CP. Dessa forma, praticadas 
as condutas delitivas em concurso material e considerando o disposto no art. 28-A do CPP, 
tem-se que a soma das penas mínimas ultrapassa o limite objetivo disposto no caput do 
referido dispositivo legal (pena mínima inferior a 04 anos). 7. Quanto ao réu N.A.A.S., 
cumpre observar que um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se 
mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 
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28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado 
reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 8. No presente caso, 
conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante e demonstrado pelas certidões 
juntadas aos autos, o referido réu 'possui uma extensa ficha criminal, com inquéritos em 
andamento e, inclusive com condenações pelo cometimento de outros crimes, indicando 
que possui a personalidade voltada à prática de crimes, não fazendo jus, portanto, à 
concessão do benefício'. 9. Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de acordo com a 
jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso 
ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade 
delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 10. 
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, em razão do não 
preenchimento dos requisitos legais pelos acusados. 11. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
039. Expediente: JF/SC-5013246-

59.2020.4.04.7200-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3143/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM PROPOR O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO 
ANPP EM CRIMES TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 
ESTIPULANDO VALOR MÁXIMO DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO PARA O 
SEU OFERECIMENTO. ÓBICE À PROPOSITURA DA MEDIDA NÃO 
DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO 
ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 
penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso 
I, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90, c/c o art. 29 e o art. 71, ambos do CP. 
2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar que 
a medida não é suficiente para a prevenção e reprovação do crime, tendo em vista as 
circunstâncias que envolveram a dinâmica delitiva, o alto valor dos tributos suprimidos 
e especialmente o fato de os denunciados, até o presente momento, não terem reparado 
o dano causado ao erário, mesmo tendo diversas oportunidades para tanto, inclusive com 
o parcelamento dos débitos tributários. 3. Interposição de recurso pela defesa de 
J.M.M.A. e de R. de A.A.. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no 
art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, importante registrar que o acordo de não 
persecução penal é cabível em crimes tributários, sendo que, na hipótese, caso 
preenchidos os demais requisitos do art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público 
poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição (ou uma das condições) o 
pagamento do débito fiscal, cabendo aos acusados e à sua defesa aceitarem ou não. O 
simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o crime 
tributário (pagamento ou parcelamento) não exclui a possibilidade de celebração do 
ANPP. 5. Neste ponto, cabe ressaltar que o art. 28-A do CPP prevê como condição para 
a celebração do acordo de não persecução penal a reparação do dano ou a restituição da 
coisa à vítima, mas, ao contrário do que previa a Resolução n° 181/2017 do CNMP e a 
Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (em sua redação original), a lei não 
estabelece um valor máximo pré-determinado como requisito para o oferecimento do 
acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano não pode constituir 
fundamento único para obstar a realização do ANPP. 6. Dessa forma, caso preenchidos 
os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público 
poderá estipular a reparação do dano da forma que entender necessária, cumulado a 
eventuais outras condições que julgar proporcionais e compatíveis com a infração 
imputada aos réus, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir 
seu curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-5019819-
25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, julgados na 
Sessão n° 781, de 21/09/2020, unânimes. 7. Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para a 
propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 
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040. Expediente: JF-SOR-0001656-
77.2017.4.03.6110-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3531/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do 
crime previsto no art. 299 do CP. 2. O Ministério Público Federal, inicialmente, 
reconheceu a viabilidade da propositura do acordo. Posteriormente, no entanto, 
revendo seu entendimento anterior, considerou não ser cabível o ANPP em processos 
com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STF e do STJ. 3. Interposição de 
recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-
A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, 
que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no 
item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 
98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso 
da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos 
legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a 
oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, 
nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso 
quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o 
membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos 
configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a 
celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão 
após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela 
defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do 
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a 
processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do 
surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador 
da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, 
bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, 
no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
041. Expediente: JF-SOR-0001670-

61.2017.4.03.6110-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3106/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DO 

MPF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª 
CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DA PROPOSITURA DO ACORDO, NO CASO 
CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 
ação penal em que a ré foi denunciada, em 01/02/2017, pela prática do crime previsto 
no art. 299 do CP, por ter feito declaração falsa de domicílio a fim de ser incluída em 
programa habitacional. 2. Consta dos autos que o Procurador da República oficiante 
ofereceu o acordo à acusada em 12/01/2021, salientando a necessidade de celeridade 
no procedimento. Considerando que até o dia 23/01/2021 a Defensoria Pública da 
União ainda não havia conseguido contato com a ré, o MPF requereu o prosseguimento 
da ação penal, de modo a não se constatar mais possível a celebração do acordo, em 
razão da preclusão. Ressaltou, ainda, que conforme decisões recentes do STF e do STJ, 
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não é cabível o ANPP após o recebimento da denúncia. 3. Interposição de recurso pela 
defesa. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 
4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e 
ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª 
CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação 
penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, 
devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a 
oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, 
nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso 
quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o 
membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos 
configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a 
celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão 
após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela 
defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do 
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a 
processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do 
surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Quanto à preclusão relacionada à celebração do 
acordo, verifica-se dos autos que em 12/01/2021 o MPF encaminhou e-mail à DPU 
com a minuta do acordo, salientando a necessidade de celeridade no procedimento, 
sem fixar, entretanto, prazo. Em 04/02/2021 (ou seja, 23 dias após o encaminhamento 
do e-mail pelo MPF), a ré compareceu à DPU para assinar o acordo, informando que 
entendeu todos os termos propostos e que concorda com eles. Observa-se do 
documento 'Atendimento de Retorno' que, na referida data, a acusada informou que 
trabalha de segunda-feira à sexta-feira, das 06:00 às 16:30, sendo que seu local de 
trabalho é perto de Zona Rural e que por isso talvez não conseguisse contato por 
telefone. Tal informação revela-se importante na análise do presente caso, pois, ao que 
tudo indica, a impossibilidade de contato com a ré de forma mais célere para a aceitação 
e assinatura do acordo proposto possivelmente se deu justamente por essa dificuldade 
técnica de comunicação, não havendo qualquer elemento que indique ter a denunciada 
tentado criar embaraço à sua localização ou, ainda, que tenha adotado postura de 
desídia ou desinteresse. Pelo contrário, assim que tomou ciência da proposta, 
compareceu à DPU, aceitou todos os termos do acordo e o assinou. 8. Dessa forma, 
considerando as especificidades do caso concreto, não se verifica a preclusão da 
possibilidade de celebração do ANPP, caso preenchidos/mantidos os requisitos legais. 
9. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise da 
eventual propositura do acordo. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 

 
042. Expediente: JF-SOR-0007542-

38.2009.4.03.6110-
APORD - Eletrônico  

Voto: 2975/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do 
crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. O Procurador da República oficiante, 
inicialmente, reconheceu a viabilidade da propositura do acordo. Posteriormente, no 
entanto, revendo seu entendimento anterior, considerou não ser cabível o ANPP em 
processos com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STF e do STJ. 3. 
Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação 
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Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 
13.964/2019, e definiram, no item 8, 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'. 5. 
Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo 
de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante 
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, 
quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual 
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e 
proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o 
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, 
uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. 
Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 
`imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos 
requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
043. Expediente: JF-SOR-0010292-

66.2016.4.03.6110-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3537/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do 
crime previsto no art. 299 do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de 
oferecer o ANPP por considerar não ser cabível o referido benefício em processos com 
denúncia já recebida, na linha de precedentes do STF e do STJ. 3. Interposição de 
recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-
A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, 
que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no 
item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 
98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso 
da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos 
legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a 
oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, 
nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso 
quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o 
membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos 
configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a 
celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão 
após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela 
defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do 
Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a 
processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do 
surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador 
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da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, 
bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, 
no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
044. Expediente: JF/SP-0001128-

19.2017.4.03.6118-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 3040/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU 
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no 
âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados pela prática do crime previsto 
no art. 19, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 c/c art. 29 e art. 69, ambos do CP. 2. A 
Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o ANPP por estar configurada a 
hipótese impeditiva do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, isto é, existirem elementos 
probatórios que denotam conduta criminosa reiterada. 3. Interposição de recurso pela 
defesa de C.R.N. da S.. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 
28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida 
se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o 
art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o 
investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No 
presente caso, conforme ressaltado pelo MPF, de acordo com a 'Folha de Antecedentes 
Criminais de C. além de existirem diversos processos criminais movidos contra o réu 
pela prática de crime análogo ao do presente feito (estelionato), bem como outras 
condutas criminosas, verifica-se que o acusado já ostenta uma condenação. Infere-se, 
pois, que C.R.N. DA S. pratica reiteradamente condutas criminosas, em especial, fraudes 
contra terceiros, caracterizadoras do crime de estelionato e, no presente caso, do crime 
de obtenção de financiamento mediante fraude'. 6. Nessa esteira, cumpre observar ainda 
que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, 
inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para 
caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de 
acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma 
vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam 
conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
045. Expediente: JF/SP-0005477-

02.2019.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 3066/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM PROPOR O ACORDO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO 
DA CONFISSÃO NO ATUAL ESTÁGIO PROCESSUAL (ENUNCIADO N° 98 DA 
2ª CCR). VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP EM CRIMES 
TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTIPULANDO VALOR 
MÁXIMO DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO PARA O SEU OFERECIMENTO. 
ÓBICE À PROPOSITURA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, NO CASO 
CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi 
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denunciado pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso I c/c art. 12, inciso I, ambos 
da Lei n° 8.137/90. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo 
por considerar que não houve a confissão formal e circunstancial do crime. Ressaltou, 
ainda, que em razão do elevado montante sonegado, o ANPP não seria medida suficiente 
para a reprovação e prevenção da infração penal. Por fim, aduziu que em se tratando de 
crime contra a ordem tributária, o pagamento do débito já resultaria na extinção da 
punibilidade, o que é mais benéfico ao acusado do que eventual acordo. 3. Manifestação 
de interesse na celebração do ANPP pela defesa. Aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP. 
4. De início, quanto à possibilidade de realização da confissão neste momento 
processual, dispõe o Enunciado nº 98 da 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo 
de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 
desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante 
assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando 
se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual 
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional 
ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para 
processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez 
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 5. Importante 
registrar também que o acordo de não persecução penal é cabível em crimes tributários, 
sendo que, na hipótese, caso preenchidos os demais requisitos do art. 28-A do CPP, o 
membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição 
(ou uma das condições) o pagamento do débito fiscal, cabendo ao acusado e à sua defesa 
aceitarem ou não. O simples fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade 
para o crime tributário (pagamento ou parcelamento) não exclui a possibilidade de 
celebração do ANPP. 6. Neste ponto, cabe ressaltar que o art. 28-A do CPP prevê como 
condição para a celebração do acordo de não persecução penal a reparação do dano ou a 
restituição da coisa à vítima, mas, ao contrário do que previa a Resolução n° 181/2017 
do CNMP e a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (em sua redação 
original), a lei não estabelece um valor máximo pré-determinado como requisito para o 
oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano não pode 
constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 7. Dessa forma, caso 
preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério 
Público poderá estipular a reparação do dano da forma que entender necessária, 
cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcionais e compatíveis com a 
infração imputada ao réu, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá 
seguir seu curso regular. Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-5019819-
25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, julgados na 
Sessão n° 781, de 21/09/2020, unânimes. 8. Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para a 
propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 

 
046. Expediente: JF-TAU-0003044-

50.2015.4.03.6121-APN 
- Eletrônico  

Voto: 2861/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 21ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA NO 

OFERECIMENTO DO ANPP PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL, 
QUE ENCAMINHOU OS AUTOS À 2ªCCR/MPF, DE OFÍCIO, POR APLICAÇÃO 
EXTENSIVA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP C/C ART. 28, § 1°, TAMBÉM DO CPP 
E ART. 62 DA LC N° 75/93. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUE PREVÊ 
A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE 
DE RECURSO DO INVESTIGADO (CPP, ART. 28-A, § 14), O QUE NÃO SE 
VERIFICOU NO CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal 
proposta em face de acusado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1°, alínea 'c', 
do CP (redação anterior à Lei n° 13.008/2014), em razão da apreensão de 79 maços de 
cigarros de origem estrangeira. 2. Após a regular instrução do processo, o Procurador 
da República oficiante e a defesa apresentaram memoriais manifestando-se pela 
absolvição do réu. O feito foi convertido em diligência pelo Juiz para verificação da 
possibilidade de celebração do ANPP, tendo o membro do MPF, no entanto, 
considerado não ser cabível o acordo pois já se manifestou pela absolvição do acusado, 
razão pela qual requereu o prosseguimento do processo e a prolação da sentença. A 
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defesa também se manifestou pelo regular prosseguimento do feito, ao argumento de 
que tanto ela quanto a acusação convergem no pedido de absolvição do réu, não 
havendo interesse em eventual ANPP. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR, de ofício, pelo 
Juiz Federal, para manifestação a respeito do cabimento do acordo. Ressaltou que a 
negativa do oferecimento do benefício pelo MPF e a anuência pela defesa se baseiam 
em premissa equivocada, pois é inaplicável o princípio da insignificância ao presente 
caso, questão que já foi decidida pelo STJ ao dar provimento ao recurso especial 
referente à rejeição da denúncia 'para, afastada a aplicação do princípio da 
insignificância, determinar que a Corte local prossiga o julgamento do feito'. 4. O 
acordo de não persecução penal constitui um ajuste firmado entre o Ministério Público, 
o investigado e o seu defensor (CPP, art. 28-A, § 3°). 5. Dessa forma, o art. 28-A, § 
14, do CPP é claro ao dispor que, na hipótese de o Ministério Público recusar a 
propositura do ANPP, a remessa ao órgão superior somente ocorrerá a pedido da parte, 
como se observa da redação do referido dispositivo: 'No caso de recusa, por parte do 
Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá 
requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código'. 6. No 
caso em análise, não houve recurso da parte contra o não oferecimento do acordo pelo 
MPF. Assim, o caso é de não conhecimento da remessa, uma vez que não cabe, em 
sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do CPP no que diz respeito à remessa ex 
oficio pelo juiz, sem recurso do investigado, tendo em vista a natureza negocial do 
instituto e a existência de norma específica sobre o tema (CPP, art. 28-A, §14). 7. 
Precedente 2ª CCR: Processo n° 5021526-42.2017.4.04.7000, julgado na Sessão de 
Revisão n° 788, de 09/11/2020, unânime. 8. Não conhecimento da remessa e devolução 
dos autos à origem, para a adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
047. Expediente: JF-TAU-5002035-

89.2020.4.03.6121-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3009/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 21ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 
ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos crimes 
previstos no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90 e no art. 337-A, inciso I, do CP, ambos 
na forma do art. 71 do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer 
o acordo por verificar que as penas mínimas cominadas aos crimes praticados, 
somadas, ultrapassam o limite de 04 (quatro) anos. 3. Interposição de recurso pela 
defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do 
CPP. 4. De acordo com o art. 28-A, § 1°, do CPP 'Para aferição da pena mínima 
cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas 
de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.' 5. Quanto ao cálculo da pena 
mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR já se 
manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o 
cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, 
formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP 
(inferior a 04 anos). 6. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo 
n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 
5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos 
unânimes. 7. No presente caso, ao denunciado foi imputada a prática do crime previsto 
no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, por 36 vezes (pena mínima de 02 anos de 
reclusão, aumentada de 1/6 a 2/3 em razão da continuidade delitiva), bem como do 
crime previsto no art. 337-A, inciso I, do CP, por 60 vezes (pena mínima de 02 anos 
de reclusão, aumentada de 1/6 a 2/3 em razão da continuidade delitiva). Verifica-se, 
portanto, que a soma das penas mínimas dos crimes objeto da denúncia ultrapassa o 
limite de 04 anos previsto no art. 28-A do CPP. 8. Inviabilidade do oferecimento de 
acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que não 
estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 9. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 
adoção das providências cabíveis. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
048. Expediente: JF/UMU-5002634-

34.2021.4.04.7004-APN - 
Eletrônico  

Voto: 2862/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO 
CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela 
prática dos crimes previstos no art. 334-A, § 1°, inciso I, do CP e no art. 70 da Lei n° 
4.117/1962, em concurso material (CP, art. 69). 2. A Procuradora da República oficiante 
deixou de oferecer o ANPP em razão da existência de elementos indicativos de conduta 
criminal profissional, bem como por considerar que a medida não seria suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. 3. Interposição de recurso pela defesa, tendo os autos 
sido encaminhados à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos 
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe 
que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver 
elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, consta dos autos que 
policiais militares avistaram aproximadamente cinco veículos em alta velocidade 
transitando pela contramão da via e, ao ser dado comando de parada com sinais sonoros 
e luminosos, os criminosos empreenderam fuga. No entanto, o automóvel conduzido pelo 
ora acusado foi alcançado, ocasião em que se constatou que estava carregado com grande 
quantidade de cigarros contrabandeados (21.500 maços), além de possuir instalado um 
rádio transceptor irregular. Nesse contexto, conforme ressaltado pela Procuradora da 
República oficiante, as circunstâncias do caso concreto (contrabando de grande vulto, 
veículos em comboio, utilização de rádio transceptor etc) indicam a 
cooperação/envolvimento com organização criminosa que atua de forma profissional na 
inserção de cigarros paraguaios e outros produtos contrabandeados em território nacional. 
6. Precedente da 2ª CCR, em caso análogo, de contrabando de cigarros de grande vulto: 
Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021. 7. 
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-
A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos 
probatórios que indicam conduta criminal profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
049. Expediente: JF/UMU-5005532-

88.2019.4.04.7004-APN - 
Eletrônico  

Voto: 2994/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO 
DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 
- 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO 
CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 
ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 171, § 
3°, do CP. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser cabível o ANPP em 
processos com denúncia já recebida, na linha de precedentes do STF, do STJ e do TRF4. 
3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação 
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Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, 
e definiram, no item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o 
Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução 
penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos 
os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao 
acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração 
penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em 
curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o 
membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura 
medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. 
Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 
13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá 
preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento 
pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 
`imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Necessidade 
de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para 
a eventual propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
050. Expediente: DPF/DF-1570/2016-INQ Voto: 2869/2021 Origem: GABPRM1-PWPJ - 

POLYANA WASHINGTON 
DE PAIVA JEHA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS 
CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, 3º), 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013) E OUTROS. 
CONEXÃO (CPP, ART. 78, INC. II, ALÍNEA "A"). PREPONDERÂNCIA DO LUGAR 
DA INFRAÇÃO À QUAL FOR COMINADA A PENA MAIS GRAVE. ATRIBUIÇÃO 
DA SUSCITADA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime 
de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), em razão da suspeita de irregularidade 
na concessão de benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade. 2. A 
Procuradora da República no Distrito Federal declinou a competência em favor da 
Procuradoria da República de Patos de Minas/MG, alegando ser o Município de 
Patrocínio/MG o local onde ocorreu o requerimento, a concessão e a manutenção do 
benefício. 3. Por sua vez, a Procuradora da República oficiante na PRM - Patos de 
Minas/MG suscitou o presente conflito negativo de atribuições, sustentando, entre outros 
fundamentos, que 'a apuração do presente caso deve ser feita de forma concentrada para 
garantir o sucesso das investigações'. 4. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 5. Com bem observou a Procuradora da 
República suscitante, no decorrer das investigações restou evidenciado que o benefício 
em questão é mais um caso da denominada "Operação Nomadismo". Em tal operação, foi 
descoberto que escritórios de contabilidade estavam cometendo fraudes com a utilização 
de GFIPS extemporâneas para inserção de vínculos inexistentes para fins de obtenção de 
benefícios junto à Previdência Social e Ministério do Trabalho. 6. Embora a notícia de 
fato tenha sido autuada para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (CP, 
art. 171, § 3º), no decorrer das investigações restou evidenciado que, na verdade, a 
presente investigação é o desmembramento da "Operação Nomadismo", deflagrada na 
Polícia Federal do Distrito Federal e apurada no IPL 1550/2010. Frise-se que em seu 
relatório a Polícia Federal, em todo instante, demonstra a relação do presente caso com a 
referida operação, indicando a coincidência do modus operandi e de pessoas da 
organização criminosa envolvidas, crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 
punido com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, portanto, com pena superior ao estelionato 
previdenciário. 7. Assim, havendo conexão probatória entre as condutas em análise (CPP, 
art. 76, I), deve-se aplicar a regra de fixação de competência por conexão disposta no art. 
78, II, 'a', do CPP, a qual determina que, no concurso de jurisdições de mesma categoria, 
deve prevalecer a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave. 8. 
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Precedentes da 2ª CCR: IPL nº 00442/2017 DPF/JFA, 715ª Sessão de Revisão, de 
21/05/2018; MPF nº 1.22.020.000289/2018-43, MPF nº 1.22.020.000353/2018-96, e 
MPF nº 1.22.020.000355/2018-85, 733ª Sessão de Revisão, de 28/01/2019. 9. Atribuição 
da suscitada. 

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

 
051. Expediente: JF/PE-0823117-

73.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3436/2021 Origem: GABPR43-MF - 
MAURICIO FABRETTI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 

334). APREENSÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA, SEM DOCUMENTOS DE 
REGULAR IMPORTAÇÃO. PREVENÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA 
DA REPÚBLICA SUSCITADA. 1. Inquérito Policial instaurado no âmbito da PR/PE 
em virtude de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual comunica a lavratura de 
Auto de Infração contra empresa sediada em São Paulo (remetente), em razão da 
apreensão, em 06/08/2018, de mercadorias estrangeiras, desprovidas da documentação 
comprobatória de sua regular importação, em transportadora localizada em Recife/PE. 
2. O Procurador da República oficiante na PR/PE promoveu o declínio de atribuições à 
PR/SP, ao argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da 
mercadoria, é o melhor critério para a definição da competência. 3. O Procurador da 
República com atuação na PR/SP (20º Ofício Criminal), por sua vez, determinou a 
redistribuição dos autos ao 26º Ofício Criminal, sob o argumento da existência de 
procedimento naquele ofício que também apura possível crime de descaminho praticado 
pela mesma empresa em 30/08/2018, a evidenciar possível continuidade delitiva. 4. A 
Procuradora da República titular do 26º Ofício Criminal não reconheceu a sua atribuição, 
ao fundamento de que os delitos se consumaram em estados diferentes e que há nos autos 
indicação da reiteração da prática criminosa pelos representantes da empresa 
investigada, inviabilizando a reunião dos feitos. Determinou então a devolução dos autos 
ao ofício de origem (20º Ofício Criminal). 5. Assim, o Procurador da República titular 
do 20º Ofício Criminal suscitou o presente conflito negativo de atribuições e remeteu os 
autos para a 2º CCR/MPF, nos termos do art 62, VII da LC nº 75/93. 6. Os expedientes 
recebidos nas unidades do MPF devem passar pela pesquisa de correlatos com a 
finalidade de identificar possível prevenção em relação a expediente já em trâmite. Trata-
se de mecanismo criado com vistas a favorecer a tramitação futura de procedimentos, 
consoante critérios para racionalização de recursos e máxima efetividade e 
resolutividade da atuação finalística. 7. Razão assiste ao membro suscitante. Os autos 
foram livremente distribuídos para o 20º Ofício Criminal, em 12/11/2020, em que pese 
a existência de outro procedimento, distribuído em 24/01/2020, que também apura a 
prática de descaminho pela mesma empresa. Restou demonstrada a prevenção do 26º 
Ofício para o recebimento e atuação nos autos. 8. Ademais, tanto o presente 
procedimento quanto o correlato apuram apreensões de mercadorias da mesma empresa 
que se deram em menos de trinta dias entre uma e outra, a evidenciar possível 
continuidade delitiva das condutas, nos termos do art. 71 do CP. 9. Por fim, esta 2ª CCR 
tem o entendimento que, diante das peculiaridades dos casos de apreensão de 
mercadorias em transportadora, o domicílio ou a residência do investigado, e não o lugar 
da apreensão das mercadorias, é o melhor critério para a definição da competência. 
Assim, não é impeditivo para os critérios de prevenção e possível reunião de feitos que 
as apreensões das mercadorias tenham ocorridas em distintos estados da Federação. 10. 
Conhecimento deste conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da 
atribuição da Procuradora da República 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). 

 
052. Expediente: JFRJ/NTR-5006137-

47.2019.4.02.5110-INQ 
Voto: 2896/2021 Origem: SUBJUR/PRM-RJ - 

SUBCOORDENADORIA 
JURIDICA DA 
PRM/NITEROI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE 
CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1º, I DA LEI 8.137/90). EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL 
QUE TRAMITA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 
CONTRA AS INVESTIGADAS POR 13 FATOS PRATICADOS EM 
CIRCUNSTÂNCIAS MUITO SIMILARES ÀS DO PRESENTE INQUÉRITO. 
CONEXÃO (CPP, ART. 78, INC. II, ALÍNEA "B"). PREPONDERÂNCIA DO LUGAR 
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EM QUE HOUVER OCORRIDO O MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES, SE AS 
RESPECTIVAS PENAS FOREM DE IGUAL GRAVIDADE. ATRIBUIÇÃO DA PRM ' 
SÃO JOÃO DO MERITI PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar a responsabilidade criminal de M.J.R.N. e das 
representantes legais de escritório contábil, pela prática, em tese, do crime capitulado no 
art. 1º, I da Lei 8.137/90, em razão da redução indevida de imposto de renda mediante 
suposta fraude decorrente de deduções não comprovadas. 2. O IPL tramitava perante a 
PRM ' São Gonçalo/RJ, com atribuição perante o domicílio fiscal do contribuinte M.J.R.N. 
(a cidade de Itaboraí/RJ). Após relatório policial no qual o DPF entendeu pelo não 
indiciamento de M.J.R.N. e pelo prosseguimento para a investigação das contadoras, que 
já eram investigadas por delitos semelhantes, a PRM ' São Gonçalo/RJ declinou da 
atribuição em favor da PRM ' São João do Meriti/RJ, com atribuição perante o local de 
atuação das contadoras. 3. Em seguida, a PRM ' São João do Meriti/RJ suscitou conflito 
negativo de atribuições em face da PRM - Niterói/RJ, sob o argumento de que o crime do 
art. 1º da lei 8.137/90 é material e que o crédito tributário foi constituído perante a 
Delegacia da Receita Federal em Niterói. 4. Manifestação da PRM ' Niterói/RJ no sentido 
de que a competência para julgar crimes tributários se dá no local de domicílio fiscal do 
contribuinte, que nem sempre coincide com o local da sede física da DRF, que possui 
atribuição sobre vários municípios. No caso, o domicílio fiscal do contribuinte é 
Itaboraí/RJ, cidade que dispõe de subseção da Justiça Federal e que é abrangida pela 
atribuição da PRM ' São Gonçalo/RJ. No entanto, deve-se atentar que tramita na subseção 
Judiciária de São João de Meriti/RJ ação penal contra as contadoras por 13 fatos praticados 
em circunstâncias muito similares às do presente inquérito, com declarações enviadas pelas 
contadoras dolosamente incluindo informações falsas em nome de terceiros. Haveria, 
então, conexão entre os feitos (art. 76, I e III do CPP), a demandar a modificação de 
competência e a atribuição da PRM ' São João do Meriti. 5. Remessa dos autos à 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 6. Assiste razão ao Procurador 
da República oficiante na PRM ' Niterói/RJ. 7. À luz do art. 70 do Código de Processo 
Penal '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'. Os 
crimes tributários, normalmente, consumam-se no local do domicílio fiscal do 
contribuinte. Os materiais consumam-se com a constituição definitiva do crédito, que, no 
caso de tributo federal, ocorre no local do domicílio tributário do contribuinte. Já os 
formais, cuja consumação independe de constituição do crédito, consumam-se no local em 
que as condutas são praticadas, ou seja, o local da sede da pessoa jurídica. A atribuição 
para persecução penal é fixada com base no local do domicílio fiscal do contribuinte, sendo 
irrelevante o local do recebimento de valores ou incentivos fiscais. O art. 127, inciso I, do 
CTN determina que, na falta de eleição, o domicílio tributário das pessoas naturais 
corresponde à sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro 
habitual de sua atividade. 8. Ocorre que, no caso, conforme relatado, tramita na subseção 
Judiciária de São João de Meriti/RJ ação penal contra as investigadas por 13 fatos 
praticados em circunstâncias muito similares às do presente inquérito, havendo, portanto, 
conexão entre os feitos (art. 76, I e III do CPP), devendo-se aplicar a regra de fixação de 
competência por conexão disposta no art. 78, II, 'b', do CPP, a qual determina que, no 
concurso de jurisdições de mesma categoria, deve prevalecer a do lugar em que houver 
ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. 
9. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da 
atribuição da PRM ' São João do Meriti 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). 

 
053. Expediente: 1.32.000.000470/2021-47 - Eletrônico  Voto: 3111/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, 

ART. 334). APREENSÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA NOS CORREIOS DE BOA 
VISTA/RR. INVESTIGADO DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP. INAPLICABILIDADE 
DA SÚMULA Nº 151 DO STJ. DOMICÍLIO DO INVESTIGADO É FATOR 
DETERMINANTE PARA A CELERIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO 
ENUNCIADO Nº 95 DA 2ª CCR. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA 
SUSCITANTE. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado no âmbito da PR/RR, em 
virtude de Representação Fiscal para Fins Penais comunicando a lavratura de auto de infração 
contra pessoa jurídica com sede em São Paulo/SP, em razão da apreensão de mercadoria 
estrangeira desprovida de documentação de regular importação, nos Correios de Boa Vista/RR. 
2. A Procuradora da República oficiante na PR/RR promoveu o declínio de atribuições à PR/SP, 
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local do domicílio do investigado, com fundamento no Enunciado nº 95 da 2ª CCR. 3. O 
Procurador da República com atuação na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito 
negativo de atribuições, sob o argumento de que o caso em tela se trata de comércio eletrônico 
B2B (business to business), pois foi apreendida grande quantidade de mercadorias, 
presumindo-se que seriam destinadas a revenda. Logo, o disposto na Súmula 151 do STJ e no 
Enunciado nº 54 da 2ª CCR melhor se amoldam ao caso, devendo a competência ser fixada no 
lugar da apreensão. 4. Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. Diante das 
peculiaridades do caso concreto, o domicílio ou a residência do investigado e não o lugar da 
apreensão das mercadorias é o melhor critério para a definição da competência, já que prestigia 
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. 
Tal entendimento também 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 investigado possui domicílio ou residência. Por essa razão, a 2ª 
CCR houve por bem rever seus posicionamentos em relação ao tema. 6. No caso, o investigado 
pela prática do crime de descaminho é pessoa jurídica sediada em São Paulo/SP, uma vez que 
figura como possível responsável pela importação irregular das mercadorias. Dessa forma, cabe 
a aplicação do Enunciado nº 95/2ªCCR: 'É da atribuição do membro do Ministério Público 
Federal oficiante no local do domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de 
contrabando e descaminho, quando a importação irregular ocorrer via postal ou seja resultante 
de comércio eletrônico, hipóteses diversas daquelas verificadas nos precedentes de 1994 e 1995 
que motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ'. 7. No mesmo sentido é o recente precedente 
do STJ: 'No caso em análise, à luz da mesma interpretação teleológica do art. 70 do Código de 
Processo Penal - CPP que inspirou a Súmula n. 151/STJ, na singularidade do caso concreto, em 
que o delito de descaminho em tese praticado foi constatado em procedimento de fiscalização 
aduaneira, quando a mercadoria encontrava-se em trânsito em local distante da sede da empresa 
importadora, excepcionalmente, deve ser fixada a competência do Juízo do local da sede da 
pessoa jurídica, onde haverá maior facilidade de colheita de provas bem como do exercício da 
ampla defesa.' (STJ, 3ª Seção, CC 172.392/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
julgado em 24/06/2020, DJe 29/06/2020). 8. Precedente da 2ª CCR: 1.00.000.000943/2021-10, 
julgado na 799ª Sessão de Revisão, de 22.2.2021. 9. Atribuição do Procurador da República 
oficiante na 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). 

 
054. Expediente: 1.33.000.000805/2021-90 - Eletrônico  Voto: 2857/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

APREENSÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA, SEM DOCUMENTOS DE REGULAR 
IMPORTAÇÃO, EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM BIGUAÇU/SC. 
REMETENTE DOMICILIADO EM SÃO PAULO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 
151 DO STJ E DO ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES 
DO CASO CONCRETO. O DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É 
FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À REGRA/INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA 
DAS NORMAS APLICÁVEIS). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 95 DA 2ª CCR. 
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato 
instaurada no âmbito da PR/SC em virtude de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual 
comunica a lavratura de Auto de Infração contra o investigado domiciliado em São Paulo 
(remetente), em razão da apreensão de mercadorias estrangeiras, desprovidas da documentação 
comprobatória de sua regular importação, em transportadora localizada em Biguaçu/SC. 2. O 
Procurador da República oficiante na PR/SC promoveu o declínio de atribuições à PR/SP, ao 
argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da mercadoria, é o 
melhor critério para a definição da competência, com base no Enunciado nº 95 da 2ª CCR. 3. 
O Procurador da República com atuação na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito 
negativo de atribuições, sob o argumento de que o caso em tela se trata de comércio eletrônico 
B2B (business to business), pois foi apreendida grande quantidade de mercadorias, 
presumindo-se que seriam destinadas a revenda. Logo, o disposto na Súmula 151 do STJ e no 
Enunciado nº 54 da 2ª CCR melhor se amoldam ao caso, devendo a competência ser fixada no 
lugar da apreensão. 4. Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. 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'. Nessa linha, 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 
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crime de descaminho é definida pelo local onde as mercadorias foram apreendidas, pois ali 
consuma-se o crime'. 6. Em princípio, o lugar da infração é a regra para definir a competência 
territorial criminal (CPP, art. 69, inciso I); e o domicílio ou residência do réu tem caráter 
subsidiário (CPP, art. 69, inciso II). De outra parte, estas regras processuais de definição da 
competência territorial devem ser interpretadas de maneira teleológica, à vista das garantias e 
princípios constitucionais (os princípios da duração razoável do processo, da ampla defesa e do 
contraditório). 7. Por essa razão, a 2ª CCR houve por bem rever seus posicionamentos em 
relação ao tema. No caso, embora as mercadorias tenham sido apreendidas em transportadora 
em Biguaçu/SC, a conduta delituosa se reveste de circunstâncias peculiares que merecem ser 
levadas em consideração quando da fixação da competência territorial para o processar e julgar 
o feito. Se a fixação da competência se der com base na Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado 
54 da 2ª CCR, os atos instrutórios da eventual ação penal - se não todos, mas a maior parte 
deles - terão de ser deprecados ao Juízo Federal em São Paulo/SP, porque é sob sua jurisdição 
que se encontra domiciliado o investigado; e, muito provavelmente, as testemunhas que serão 
ouvidas em sua defesa. Aliás, a própria autodefesa do investigado terá melhores condições de 
ser exercida se este procedimento e a eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do 
Juízo Federal de São Paulo. 8. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio 
ou a residência do investigado e não o lugar da apreensão das mercadorias é o melhor critério 
para a definição da competência; Prestigia 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 investigado possui domicílio ou residência. 9. 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). 
Explica-se: os precedentes referem-se à situação em que os investigados são conhecidos como 
'camelôs'. Portanto, 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. 10. 
Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR dispõe que 'É da atribuição do membro do Ministério 
Público Federal oficiante no local do domicílio do investigado a persecução penal dos crimes 
de contrabando e descaminho, quando a importação irregular ocorrer via postal, ou seja, 
resultante de comércio eletrônico, hipóteses diversas daquelas verificadas nos precedentes de 
1994 e 1995 que motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ.' 11. Precedentes da 2ª CCR: 
Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª Sessão de Revisão, de 03/08/2020; Procedimento 
nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de Revisão, de 29/06/2020, ambos julgados por 
unanimidade. 12. Conhecimento deste conflito negativo de atribuições; e, no mérito, pela 
fixação da atribuição da Procuradora da República suscitante (PR/SP), local onde o investigado 
possui domicílio ou residência, 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). 

 
055. Expediente: 1.33.005.000078/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3390/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 4ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE 

RECURSAL. INSURGÊNCIA DA PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA 
CONTRA DECISÃO DA 2ª CCR. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÕES DO PGR, DO CIMPF E DA 2ª CCR/MPF PELA 
ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2ª INSTÂNCIA DO MPF PARA A ANÁLISE DA 
POSSIBILIDADE DE ACORDO EM AÇÕES PENAIS COM SENTENÇA 
CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU E QUE AGUARDAM 
JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO TRF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS AO CIMPF. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado, em primeira 
instância, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1°, I, do CP c/c art. 3° do Decreto-Lei 
n° 399/68, bem como no art. 304 c/c art. 299, ambos do CP. 2. Após interposição de apelação 
e remessa dos autos ao TRF4, foi determinado o retorno do feito à primeira instância para 
análise da possibilidade de celebração do ANPP. 3. O Procurador da República atuante na PRM 
' Joinville/SC recusou o oferecimento do acordo aduzindo, em síntese, a inexistência de 
interesse na sua realização após proferida sentença condenatória, bem como a falta de 
atribuição para a sua propositura, que caberia à Procuradoria Regional da República. A defesa 
interpôs recurso contra a manifestação do MPF, tendo os autos sido remetidos à 2ª CCR/MPF, 
que deliberou pelo retorno do feito ao Procurador oficiante para (re)análise dos requisitos 
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previstos no art. 28-A do CPP, no caso concreto, por considerar a possibilidade da celebração 
do ANPP no curso da ação penal. 4. Com isso, o Procurador da República interpôs Recurso 
Administrativo contra a decisão da 2ª CCR, tendo o Órgão Revisor, na Sessão de Revisão n° 
809, de 17/05/2021, em julgamento unânime, reconsiderado a decisão recorrida (em razão da 
alteração em seu entendimento sobre a matéria), passando a reconhecer a ausência de atribuição 
do membro do MPF de primeira instância para análise e eventual oferecimento do acordo em 
ação penal em fase recursal, cabendo tal proceder à Procuradoria Regional da República. 5. 
Remetidos os autos ao 42° Ofício Especializado da PRR da 4ª Região, a Procuradora Regional 
da República nele atuante interpôs recurso, requerendo, em síntese: I) o afastamento do 
Enunciado n° 98 da 2ª CCR e da consequente possibilidade de oferecimento do ANPP no caso 
concreto, conforme entendimento da jurisprudência do STF, do STJ e do TRF4, tendo em vista 
que já havia denúncia recebida ao tempo da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019 ou II) que 
diante da existência de decisões judiciais, tanto do TRF4 quanto do Juízo Federal da 1ª VF de 
Joinville/SC, reconhecendo a competência deste último para analisar e homologar eventual 
acordo que venha a ser proposto, contra as quais não foi interposto recurso, seja firmada a 
atribuição do membro oficiante perante o referido Juízo e mantida a recusa já manifestada pelo 
Procurador da República atuante no primeiro grau. 6. Inicialmente, conforme já registrado na 
decisão anterior, a 2ª CCR possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do 
ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação 
Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (revisada e ampliada). Ressalte-se que a questão está 
em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o 
Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código 
de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que 
estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 
13.964/2019'. Dessa forma, considerando que o tema ainda é controverso, encontrando-se 
pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo, não há que se falar, por ora, em revisão do 
entendimento deste Colegiado. 7. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para 
analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento 
JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão n° 803, em 
22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à 
unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 8. Sobre o tema, destaca-
se a decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições proferida pela AJCA do 
Gabinete do Procurador-Geral da República, aplicável mutatis mutandis, que considerou: I) que 
a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna 
corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se falar em 
conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF 
se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria 
Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento 
também adotado pelas 4ª e 5ª CCR/MPF (Decisão 505/2020, CA 526/2020 ' AJCA/GABPGR 
'PGR-00484615/2020', Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 9. 
No caso analisado pelo Gabinete do PGR, observa-se da movimentação processual da Ação 
Penal n° 5001222-34.2018.4.04.7114 (objeto do Procedimento de Conflito de Atribuição 
1.00.000.021313/2020-06) que foi formulada proposta de ANPP pela Procuradoria Regional 
da República da 4ª Região e que o Desembargador Relator do TRF4 determinou, no dia 
27/05/2021, a intimação do acusado para que se manifeste sobre tal proposta. Logo, em outros 
casos, constata-se que o acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e judicial de 
segundo grau. 10. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição 
do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria Regional da República) quanto à análise da 
possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença 
condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 
(JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021, 
unânime). 11. Ademais, em situações análogas (processos em fase recursal), os membros 
atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de 
não persecução penal, consoante pode-se observar, por exemplo, de informações levantadas 
perante a Procuradoria Regional da República da 1ª Região (quadro anexo). 12. Tais as 
circunstâncias, em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, do Conselho 
Institucional do MPF, da 2° Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem como em 
conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a 
atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, no caso concreto, é da 
Procuradoria Regional da República. 13. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público 
e o réu, os termos deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região. No 
momento oportuno, isto é, após eventual formalização de ANPP e encaminhamento ao órgão 
jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao Juízo de 
primeiro grau, para exame e eventual homologação. 14. Manutenção da decisão recorrida. 
Encaminhamento dos autos ao CIMPF. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 
decisão recorrida, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO 
MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
056. Expediente: 1.34.001.002581/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3178/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

APREENSÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA, SEM DOCUMENTOS DE REGULAR 
IMPORTAÇÃO, EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM CAXIAS DO SUL/RS. 
REMETENTE DOMICILIADO EM SÃO PAULO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 
151 DO STJ E DO ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES 
DO CASO CONCRETO. O DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É 
FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À REGRA/INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA 
DAS NORMAS APLICÁVEIS). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 95 DA 2ª CCR. 
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato 
instaurada no âmbito da PR/RS em virtude de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual 
comunica a lavratura de Auto de Infração contra o investigado domiciliado em São Paulo 
(remetente), em razão da apreensão de mercadorias estrangeiras, desprovidas da documentação 
comprobatória de sua regular importação, em transportadora localizada em Caxias do Sul/RS. 
2. A Procuradora da República oficiante na PR/RS promoveu o declínio de atribuições à PR/SP, 
ao argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da mercadoria, é 
o melhor critério para a definição da competência. 3. O Procurador da República com atuação 
na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, sob o argumento 
de que o caso em tela se trata de comércio eletrônico B2B (business to business), pois foi 
apreendida grande quantidade de mercadorias, presumindo-se que seriam destinadas a revenda. 
Logo, o disposto na Súmula 151 do STJ e no Enunciado nº 54 da 2ª CCR melhor se amoldam 
ao caso, devendo a competência ser fixada no lugar da apreensão. 4. Conflito negativo de 
atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. 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'. Nessa linha, 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'. 6. Em princípio, o lugar da 
infração é a regra para definir a competência territorial criminal (CPP, art. 69, inciso I); e o 
domicílio ou residência do réu tem caráter subsidiário (CPP, art. 69, inciso II). De outra parte, 
estas regras processuais de definição da competência territorial devem ser interpretadas de 
maneira teleológica, à vista das garantias e princípios constitucionais (os princípios da duração 
razoável do processo, da ampla defesa e do contraditório). 7. Por essa razão, a 2ª CCR houve 
por bem rever seus posicionamentos em relação ao tema. No caso, embora as mercadorias 
tenham sido apreendidas em transportadora em Curitiba/PR, a conduta delituosa se reveste de 
circunstâncias peculiares que merecem ser levadas em consideração quando da fixação da 
competência territorial para o processar e julgar o feito. Se a fixação da competência se der com 
base na Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado 54 da 2ª CCR, os atos instrutórios da eventual 
ação penal - se não todos, mas a maior parte deles - terão de ser deprecados ao Juízo Federal 
em São Paulo/SP, porque é sob sua jurisdição que se encontra domiciliado o investigado; e, 
muito provavelmente, as testemunhas que serão ouvidas em sua defesa. Aliás, a própria 
autodefesa do investigado terá melhores condições de ser exercida se este procedimento e a 
eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do Juízo Federal de São Paulo. 8. Assim, 
diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio ou a residência do investigado e não o 
lugar da apreensão das mercadorias é o melhor critério para a definição da competência; 
Prestigia 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 investigado possui domicílio ou residência. 9. 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). Explica-se: os precedentes referem-
se à situação em que os investigados são conhecidos como 'camelôs'. Portanto, 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. 10. Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR 
dispõe que 'É da atribuição do membro do Ministério Público Federal oficiante no local do 
domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de contrabando e descaminho, quando 
a importação irregular ocorrer via postal, ou seja, resultante de comércio eletrônico, hipóteses 
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diversas daquelas verificadas nos precedentes de 1994 e 1995 que motivaram a edição da 
Súmula nº 151 do STJ.' 11. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª 
Sessão de Revisão, de 03/08/2020; Procedimento nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de 
Revisão, de 29/06/2020, ambos julgados por unanimidade. 12. Conhecimento deste conflito 
negativo de atribuições; e, no mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da República 
suscitante (PR/SP), local onde o investigado possui domicílio ou residência, 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). 

 
057. Expediente: 1.34.001.006266/2021-55 - Eletrônico  Voto: 3062/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

APREENSÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA, SEM DOCUMENTOS DE REGULAR 
IMPORTAÇÃO, EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM CURITIBA/PR. 
REMETENTE DOMICILIADO EM SÃO PAULO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 
151 DO STJ E DO ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES 
DO CASO CONCRETO. O DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É 
FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À REGRA/INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA 
DAS NORMAS APLICÁVEIS). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 95 DA 2ª CCR. 
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato 
instaurada no âmbito da PR/PR em virtude de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual 
comunica a lavratura de Auto de Infração contra o investigado domiciliado em São Paulo 
(remetente), em razão da apreensão de mercadorias estrangeiras, desprovidas da documentação 
comprobatória de sua regular importação, em transportadora localizada em Curitiba/PR. 2. A 
Procuradora da República oficiante na PR/PR promoveu o declínio de atribuições à PR/SP, ao 
argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da mercadoria, é o 
melhor critério para a definição da competência, com base no Enunciado nº 95 da 2ª CCR. 3. 
O Procurador da República com atuação na PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito 
negativo de atribuições, sob o argumento de que o caso em tela se trata de comércio eletrônico 
B2B (business to business), pois foi apreendida grande quantidade de mercadorias, 
presumindo-se que seriam destinadas a revenda. Logo, o disposto na Súmula 151 do STJ e no 
Enunciado nº 54 da 2ª CCR melhor se amoldam ao caso, devendo a competência ser fixada no 
lugar da apreensão. 4. Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. 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'. Nessa linha, 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'. 6. Em princípio, o lugar da infração é a regra para definir a competência 
territorial criminal (CPP, art. 69, inciso I); e o domicílio ou residência do réu tem caráter 
subsidiário (CPP, art. 69, inciso II). De outra parte, estas regras processuais de definição da 
competência territorial devem ser interpretadas de maneira teleológica, à vista das garantias e 
princípios constitucionais (os princípios da duração razoável do processo, da ampla defesa e do 
contraditório). 7. Por essa razão, a 2ª CCR houve por bem rever seus posicionamentos em 
relação ao tema. No caso, embora as mercadorias tenham sido apreendidas em transportadora 
em Curitiba/PR, a conduta delituosa se reveste de circunstâncias peculiares que merecem ser 
levadas em consideração quando da fixação da competência territorial para o processar e julgar 
o feito. Se a fixação da competência se der com base na Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado 
54 da 2ª CCR, os atos instrutórios da eventual ação penal - se não todos, mas a maior parte 
deles - terão de ser deprecados ao Juízo Federal em São Paulo/SP, porque é sob sua jurisdição 
que se encontra domiciliado o investigado; e, muito provavelmente, as testemunhas que serão 
ouvidas em sua defesa. Aliás, a própria autodefesa do investigado terá melhores condições de 
ser exercida se este procedimento e a eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do 
Juízo Federal de São Paulo. 8. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio 
ou a residência do investigado e não o lugar da apreensão das mercadorias é o melhor critério 
para a definição da competência; Prestigia 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 investigado possui domicílio ou residência. 9. 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). 
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Explica-se: os precedentes referem-se à situação em que os investigados são conhecidos como 
'camelôs'. Portanto, 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. 10. 
Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR dispõe que 'É da atribuição do membro do Ministério 
Público Federal oficiante no local do domicílio do investigado a persecução penal dos crimes 
de contrabando e descaminho, quando a importação irregular ocorrer via postal, ou seja, 
resultante de comércio eletrônico, hipóteses diversas daquelas verificadas nos precedentes de 
1994 e 1995 que motivaram a edição da Súmula nº 151 do STJ.' 11. Precedentes da 2ª CCR: 
Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª Sessão de Revisão, de 03/08/2020; Procedimento 
nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de Revisão, de 29/06/2020, ambos julgados por 
unanimidade. 12. Conhecimento deste conflito negativo de atribuições; e, no mérito, pela 
fixação da atribuição do Procurador da República suscitante (PR/SP), local onde o investigado 
possui domicílio ou residência, 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). 

 
058. Expediente: 1.34.001.006782/2021-80 - Eletrônico  Voto: 3300/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

APREENSÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA, SEM DOCUMENTOS DE REGULAR 
IMPORTAÇÃO, EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM CURITIBA/PR. 
REMETENTE DOMICILIADO EM SÃO PAULO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 
151 DO STJ E DO ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES 
DO CASO CONCRETO. O DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É 
FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À REGRA/INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA 
DAS NORMAS APLICÁVEIS). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 95 DA 2ª CCR. 
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato 
instaurada no âmbito da PR/PR em virtude de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual 
comunica a lavratura de Auto de Infração contra o investigado domiciliado em São Paulo 
(remetente), em razão da apreensão de mercadorias estrangeiras, desprovidas da documentação 
comprobatória de sua regular importação, em transportadora localizada em Curitiba/PR. 2. A 
Procuradora da República oficiante na PR/PR promoveu o declínio de atribuições à PR/SP, ao 
argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da mercadoria, é o 
melhor critério para a definição da competência. 3. O Procurador da República com atuação na 
PR/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de atribuições, sob o argumento de 
que o caso em tela se trata de comércio eletrônico B2B (business to business), pois foi 
apreendida grande quantidade de mercadorias, presumindo-se que seriam destinadas a revenda. 
Logo, o disposto na Súmula 151 do STJ e no Enunciado nº 54 da 2ª CCR melhor se amoldam 
ao caso, devendo a competência ser fixada no lugar da apreensão. 4. Conflito negativo de 
atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. 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'. Nessa linha, 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'. 6. Em princípio, o lugar da 
infração é a regra para definir a competência territorial criminal (CPP, art. 69, inciso I); e o 
domicílio ou residência do réu tem caráter subsidiário (CPP, art. 69, inciso II). De outra parte, 
estas regras processuais de definição da competência territorial devem ser interpretadas de 
maneira teleológica, à vista das garantias e princípios constitucionais (os princípios da duração 
razoável do processo, da ampla defesa e do contraditório). 7. Por essa razão, a 2ª CCR houve 
por bem rever seus posicionamentos em relação ao tema. No caso, embora as mercadorias 
tenham sido apreendidas em transportadora em Curitiba/PR, a conduta delituosa se reveste de 
circunstâncias peculiares que merecem ser levadas em consideração quando da fixação da 
competência territorial para o processar e julgar o feito. Se a fixação da competência se der com 
base na Súmula nº 151 do STJ e no Enunciado 54 da 2ª CCR, os atos instrutórios da eventual 
ação penal - se não todos, mas a maior parte deles - terão de ser deprecados ao Juízo Federal 
em São Paulo/SP, porque é sob sua jurisdição que se encontra domiciliado o investigado; e, 
muito provavelmente, as testemunhas que serão ouvidas em sua defesa. Aliás, a própria 
autodefesa do investigado terá melhores condições de ser exercida se este procedimento e a 
eventual ação penal permanecerem sob os auspícios do Juízo Federal de São Paulo. 8. Assim, 
diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio ou a residência do investigado e não o 
lugar da apreensão das mercadorias é o melhor critério para a definição da competência; 
Prestigia 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; 
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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 investigado possui domicílio ou residência. 9. 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). Explica-se: os precedentes referem-
se à situação em que os investigados são conhecidos como 'camelôs'. Portanto, 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. 10. Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR 
dispõe que 'É da atribuição do membro do Ministério Público Federal oficiante no local do 
domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de contrabando e descaminho, quando 
a importação irregular ocorrer via postal, ou seja, resultante de comércio eletrônico, hipóteses 
diversas daquelas verificadas nos precedentes de 1994 e 1995 que motivaram a edição da 
Súmula nº 151 do STJ.' 11. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª 
Sessão de Revisão, de 03/08/2020; Procedimento nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de 
Revisão, de 29/06/2020, ambos julgados por unanimidade. 12. Conhecimento deste conflito 
negativo de atribuições; e, no mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da República 
suscitante (PR/SP), local onde o investigado possui domicílio ou residência, 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). 

 
059. Expediente: 1.12.000.000361/2021-12 - Eletrônico  Voto: 2873/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SFN, POR PARTE DE 

EMPRESA ATUANTE NO MERCADO DE CRIPTOMOEDAS. REVISÃO DE DECLÍNIO 
(ENUNCIADO N° 32). CARÁTER TRANSNACIONAL E SOFISTICADO DO ESQUEMA, 
NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO QUE A CVM NÃO AUTORIZOU A EMPRESA 
ORA INVESTIGADA A OFERTAR TÍTULOS OU CONTRATOS DE INVESTIMENTO 
COLETIVO. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI N° 
7.492/86. DECLÍNIO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato narrando 
possível prática de ilícitos em razão do desenvolvimento de atividade financeira por 
determinada empresa, que teria disponibilizado modalidades de investimentos irregulares, sem 
respaldo ou autorização dos órgãos responsáveis. Relato de negociações feitas no mercado de 
criptomoedas, com possível captação especulativa de investidores. 2. 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. 
3. 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. 4. Isso porque, 
além da sofisticação do esquema e do caráter transnacional ressaltado anteriormente, a 
Comissão de Valores Mobiliários ' CVM, em 2019, determinou que a empresa ora investigada 
se abstivesse de ofertar ao público Contratos de Investimento Coletivo, sem o devido registro 
(ou dispensa deste) perante a Autarquia (Deliberação CVM 826). 5. 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 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. 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). 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. 8. 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 
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27/5/2019. 9. 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). 

 
060. Expediente: 1.14.000.001704/2021-91 - Eletrônico  Voto: 3323/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: SUPOSTAS AMEAÇAS SOFRIDA POR COMUNIDADE QUILOMBOLA. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DE 
DIREITOS DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Cuida-se de Notícia de Fato autuada a partir de 
comunicação oriunda da Defensoria Pública do Estado da Bahia, dando conta da existência de 
invasões aos territórios reivindicados pelas Comunidades Quilombolas denominadas Brejo do 
Engenho da Guaíba e Tabuleiro da Vitória, bem como de ameaças suportadas por tais 
agrupamentos. 2. Relato de que um grupo portando armas adentrou em área da comunidade 
referenciada na tentativa de expulsar moradores, alegando serem os novos proprietários. 3. A 
Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuição quanto ao suposto crime 
de ameaça em favor do Ministério Público Estadual, citando precedente desta 2ª CCR e 
aduzindo a existência de inquérito policial instaurado pela Polícia Civil para apurar os fatos. 
Afirmou ainda a Procuradora, quanto à suposta alienação de parte da área reivindicada, que 
também não se vislumbra a prática de crime em detrimento de bens, serviços ou interesse da 
União ou de suas entidades autárquicas, pois o INCRA ainda não ajuizou ação de 
desapropriação por interesse social, para fins de regularização dos territórios das referidas 
comunidades. 4. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR para revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 5. Em que pese os respeitáveis argumentos apresentados pela 
Procuradora da República oficiante, entendo que a atribuição para conduzir a investigação é do 
Ministério Público Federal. 6. Como esclarecido nos autos, o Ministério Público Federal 
ajuizou duas ações civis públicas com o objetivo de compelir o Incra a concluir os Relatórios 
Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID) e concluir todo o processo de regularização 
fundiária das referidas comunidades de remanescentes de quilombos. Ambas as ações se 
encontram em tramitação. 7. Assim, os impasses demarcatórios se encontram judicializados e 
as questões atinentes à suposta venda de terreno, cuja titulação é discutida no âmbito do 
processo de regularização fundiária, estão sendo apuradas em procedimento específico no 
âmbito do MPF. 8. Dessa forma, o possível crime de ameaça se deu em razão de disputas 
possessórias, ocasionando lesão a direitos sociais de comunidade quilombola, fazendo surgir o 
interesse da União na apuração dos fatos. 9. Precedente do STJ: Conflito de Competência nº 
161.132, Relator Felix Fischer, julgado em 28/09/2018. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 
SR/DPF/MG-01847/2019-INQ, 801ª Sessão de Revisão, em 08/03/2021, maioria. 10. 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). 

 
061. Expediente: JF-DF-1007486-

04.2021.4.01.3400-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3309/2021 Origem: GABPR13-FCP - 
FREDERICO DE 
CARVALHO PAIVA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. LOTEAMENTO E/OU DESMEMBRAMENTO DO 

SOLO PARA FINS URBANOS, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO 
COMPETENTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 
DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. PRESENTES FORTES INDÍCIOS DA 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar delito tipificado 
no art. 50, inciso I, da Lei 6.766/79, uma vez que, em 04 de maio de 2015, na Chácara 
277 e 277-A, Vicente Pires/DF, o investigado, teria dado início a loteamento e/ou 
desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização de órgão público 
competente. 2) Promoção de arquivamento considerando que 'os presentes autos 
cuidam de fatos praticados no período de 2002 a 2015, tendo decorrido, a contar de 
2016, mais de 5 anos sem que tenha havido significativo avanço na identificação das 
circunstâncias do evento sob escrutínio do Estado. Apontou a autoridade policial ainda 
que há tratativas entre a 2ª e 4ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) sobre a otimização dos recursos das 
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instituições para a instauração/condução de investigações mais eficientes e eficazes por 
meio de proposta de inclusão de dados em sistema business inteligence (BI). A Polícia 
Federal vem trabalhando com a possibilidade de incluir também os fatos relacionados 
aos tipos penais de parcelamento irregular de solo pertencente a União'. 3) 
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4) Como 
bem apontou o Juiz Federal, a investigação identificou um dos possíveis responsáveis 
pelo parcelamento irregular do imóvel e 'a não identificação dos responsáveis pelo 
parcelamento anterior ou a impossibilidade de sua persecução criminal em razão da 
prescrição (hipótese mais adequada ao caso) não impedem a responsabilização daquele 
que foi identificado. O relatório final da investigação aponta detalhadamente diversos 
elementos de prova que indicam as atividades ilícitas praticadas e seus perpetradores, 
não se justificando o arquivamento da investigação, em especial porque há volumoso 
acervo documental indicando a prática do delito. Nota-se que os fatos ocorreram em 
2015, tendo transcorrido interregno muito inferior ao prazo prescricional, em especial 
se a conduta por eventualmente enquadrada na hipótese do art. 50, parágrafo único, I, 
da Lei 6.755/79 (pena máxima de cinco anos), o que os elementos investigatórios 
sugerem ser possível'. 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, oferecimento da denúncia ou declínio 
de atribuições. 

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

 
062. Expediente: JF/MG-1007769-

25.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3384/2021 Origem: GABPRM1-OSA - 
ONESIO SOARES 
AMARAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, 

CP). APURAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE TERCEIROS (ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA). EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE POSSÍVEL IDENTIFICAÇÃO 
DE AUTOR DO CRIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. 1. 
Inquérito Policial instaurado para apurar o possível envolvimento de terceiros 
(associação criminosa) na falsificação e comercialização de certificados de conclusão de 
cursos técnicos/diplomas pela internet, que eram utilizados por outrem (compradores do 
documento falso) para registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de Minas Gerais/MG. 2. Promoção de arquivamento considerando que 'apesar de 
terem sido realizadas as diligências policiais necessárias à apuração do envolvimento de 
outras pessoas na associação criminosa, não restaram evidenciados elementos suficientes 
da autoria delitiva, razão pela qual falta justa causa para o prosseguimento deste IPL ou 
para o oferecimento de Denúncia.' 3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
4. Conforme consta nos autos, F.D.C.S. negociou o diploma com 'Alexandre', pelo 
facebook; fato semelhante ao que foi apurado no IPL n. 0005/2016, no qual C.P.C. 
confessou que obteve o diploma falso e fez uso dele junto ao Conselho Regional de 
Odontologia de Minas Gerais ' CRO/MG. C.P.C disse que negociou, pelo facebook, a 
compra do diploma com um indivíduo autodenominado 'Alex', que depois foi 
identificado como sendo C.S.C. No IPL n. 0005/2016, C.P.C. demonstrou, por meio de 
documentos, que o diploma falso havia sido remetido por C.S.C.. 5. De fato, após 
diligências, não restaram evidenciados elementos suficientes da autoria delitiva em 
relação a C.S.C. 6. No entanto, em depoimento dado por F.D.C.S na ação em que é réu, 
ele afirma ter efetuado o pagamento do diploma pelo Correio em um sedex a cobrar, 
apresentando o nome e endereço da remetente. 7. Assim, ainda que haja a probabilidade 
da inveracidade da informação, como afirmado pelo membro oficiante, faz-se necessária 
a tentativa de identificação e localização da pessoa citada por F.D.C.S, para o 
esgotamento de todas as linhas de investigação. 8. Arquivamento prematuro. Não 
homologação. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no 
caso. 

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

 
063. Expediente: 1.16.000.001037/2021-72 - Eletrônico  Voto: 3057/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. TRIBUTOS ILUDIDOS CALCULADOS 
EM R$ 21.165,24. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. ENUNCIADO Nº 49. GRAU DE 
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA ENQUANTO CERTEZA 
DA EFICÁCIA DO DIREITO E APLICAÇÃO DA LEI. INCIDÊNCIA EQUÂNIME A 
TODOS OS CIDADÃOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de 
Notícia de Fato instaurada com o fim de apurar o crime de descaminho (ar. 334, CP). Narra a 
Representação Fiscal para Fins Penais que, em 22 de dezembro de 2020, equipe da Receita 
Federal encontrou e apreendeu mercadorias estrangeiras (suplementos alimentares) 
desacompanhadas da documentação comprobatória da regular internalização e do recolhimento 
dos tributos devidos por força de sua entrada no território nacional. Os tributos iludidos foram 
calculados em R$ 21.165,24. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
do feito em relação ao investigado, aplicando o princípio da insignificância, considerando o 
valor dos tributos iludidos e o fato de não haver reiteração delitiva por parte da investigada. 3. 
Os autos foram remetidos à 2ª CCR para revisão (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4. Ressalte-
se, de início, a necessidade de prestigiar a segurança jurídica, enquanto certeza da eficácia do 
direito, que exige a sua incidência equânime a todos os cidadãos, sem colocar em dúvida a 
aplicação da lei. 5. Conclui-se, dessa maneira, que a aplicação do princípio da insignificância 
aos crimes de descaminho é cabível e tem como parâmetro o valor dos tributos iludidos até o 
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as 
atualizações realizadas pelas Portarias nº 75 e 130 da Receita Federal, descabendo quando 
ultrapassado o critério objetivo. 6. O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que 
estabelece: '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.) 7. Neste contexto, não homologo o arquivamento e determino a 
designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor 
as medidas que julgar cabíveis, tais como continuidade das diligências, análise da possibilidade 
de propor acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia em relação ao 
investigado. 

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

 
064. Expediente: 1.16.000.001224/2021-56 - Eletrônico  Voto: 3273/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de arma 

de pressão (airsoft), modelo M4, desprovida de documentação regular de importação, avaliada 
em R$ 1.027,14. Promoção de arquivamento pelo Procurador oficiante ao argumento de 
inexistência de justa causa para prosseguimento das apurações, porquanto a penalidade de 
perdimento aplicada pela Receita Federal afigura-se suficiente para a repressão da conduta. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC n° 75/93). As armas de pressão são produtos 
controlados, cuja importação encontrava-se disciplinada no art. 183 do Decreto-Lei nº 
3.665/2000. Atualmente, o tema é regulado pelo Decreto nº 10.030/2019 que classifica, assim 
como a legislação anterior, as armas de pressão e acessórios como produtos controlados pelo 
Comando do Exército. Dessa forma, tais produtos necessitam de prévia autorização do Exército 
para serem importados, devendo se submeter a normas específicas que visam tutelar interesses 
que vão além do meramente arrecadatório, notadamente a segurança pública. A inexistência da 
autorização, legalmente prevista, caracteriza o crime de contrabando (CP, art. 334-A), que, em 
regra, não admite a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes da 2ª CCR: 
Procedimento nº 5001612-91.2019.4.04.7106, 753ª Sessão Ordinária, de 21/10/2019; 
Procedimento nº 5001610-24.2019.4.04.7106, 748ª Sessão Ordinária, de 26/08/2019. 
Precedentes do STJ: AgResp 201401498871, Sexta Turma, DJe 28/08/2016; AgRg no REsp 
1479836/RS, Quinta Turma, DJe 24/08/2016. Precedente do STF: HC 131943/RS, Segunda 
Turma, DJe 10/03/2020. Designação de outro membro do MPF 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). 

 
065. Expediente: 1.21.003.000108/2021-20 - Eletrônico  Voto: 3068/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 
NAVIRAÍ-MS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor 

dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes 
condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade 
ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do 
princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da eficácia do direito e 
aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma 
integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público 
Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos calculados em R$ 
1.284,13 e 4 reiterações anteriores. 

 Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
066. Expediente: 1.25.000.002014/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3149/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor 

dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes 
condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade 
ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do 
princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da eficácia do direito e 
aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma 
integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público 
Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos calculados em R$ 
1.313,88 e 3 reiterações anteriores. 

 Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
067. Expediente: 1.34.016.000194/2021-73 - Eletrônico  Voto: 2690/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A, C/C 

ART. 3º DL Nº 399/1968). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (ART. 62, IV 
DA LC N. 75/93). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO 
DA CONDUTA PELO INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 90. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para a apuração do crime de 
contrabando, tipificado no art. 334-A do Código Penal, c/c art. 3º do Decreto-Lei nº 399/1968, 
tendo em vista que o investigado foi surpreendido na posse de 40 maços de cigarros de origem 
estrangeira, sem documentação comprobatória de regular introdução em território nacional. 2. 
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta 
do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. 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. Conforme pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF existem nove 
outros procedimentos administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à presente 
autuação, em relação ao investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em território 
nacional. Não há informações complementares. 5. 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. 6. 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'. 7. Não obstante 
no caso dos autos a quantidade apreendida esteja abaixo do limite fixado como parâmetro para 
a aferição da insignificância (1.000 maços), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a 
incidência da tese da bagatela. 8. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial, nos 
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crimes de contrabando e descaminho. STF ' Primeira Turma: HC 155185 AgR, 31/08/2018; 
HC 122348 AgR, 09/11/2016. Segunda Turma: HC 131205, 06/09/2016; HC 118000, 
03/09/2013. STJ ' Terceira Seção: EREsp 1341479/PR, 24/02/2016; EREsp 1217514/RS, 
09/12/2015. Quinta Turma: AgRg no AREsp 1665418/SP, 02/06/2020; AgRg no REsp 
1340278/SC, 18/12/2012. Sexta Turma: AgRg no REsp 1850479/SC, 16/06/2020; AgRg no 
REsp 1842908/PR, 10/03/2020. 9. Não homologação do arquivamento. 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: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista 
divergente, pela manutenção do arquivamento. O Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
acompanhou o relator, pela não homologação do arquivamento. 
Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do relator, Dr. Carlos Frederico Santos. Restou vencida a 
Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
068. Expediente: 1.34.016.000198/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3349/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DOS AUTOS PARA REVISÃO (ART. 
62, IV DA LC N. 75/93). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
REITERAÇÃO DA CONDUTA PELO INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE. 
ENUNCIADO Nº 90. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de Fato autuada para a 
apuração do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A do Código Penal, tendo em vista 
que o investigado foi surpreendido na posse de 150 maços de cigarros de origem estrangeira, 
sem documentação comprobatória de regular introdução em território nacional. 2. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta do agente em 
razão da aplicação do princípio da insignificância. 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. Conforme relatado pelo Procurador da República há outro procedimento 
administrativo instaurado nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação, em relação ao 
investigado, que resultou em arquivamento em razão da inexpressiva quantidade de 
mercadorias (cigarros) apreendidas. 5. 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. 6. 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'. 7. Não obstante 
no caso dos autos a quantidade apreendida esteja abaixo do limite fixado como parâmetro para 
a aferição da insignificância (1.000 maços), tem-se que a reiteração da conduta ilícita obsta a 
incidência da tese da bagatela. 8. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial, nos 
crimes de contrabando e descaminho. STF ' Primeira Turma: HC 155185 AgR, 31/08/2018; 
HC 122348 AgR, 09/11/2016. Segunda Turma: HC 131205, 06/09/2016; HC 118000, 
03/09/2013. STJ ' Terceira Seção: EREsp 1341479/PR, 24/02/2016; EREsp 1217514/RS, 
09/12/2015. Quinta Turma: AgRg no AREsp 1665418/SP, 02/06/2020; AgRg no REsp 
1340278/SC, 18/12/2012. Sexta Turma: AgRg no REsp 1850479/SC, 16/06/2020; AgRg no 
REsp 1842908/PR, 10/03/2020. 9. Não homologação do arquivamento. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
PADRÃO 
Pelo Provimento parcial do recurso 
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069. Expediente: 1.23.008.000438/2020-10 - Eletrônico  Voto: 3030/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: MATÉRIA: NOTÍCIA DE FATO. RECURSO. DIPLOMA FALSO APRESENTADO AO 

CRP/PA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO À PR/PR. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 546/STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO RECONSIDERADA 
APENAS PARA RECONHECER A ATRIBUIÇÃO DA PR/PA. 1. Notícia de fato. 
Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão formulada pelo CRP/PA. Possível 
falsificação e uso de documento falso (CP, art. 297 c/c 304). Diploma falso apresentado ao 
Conselho Regional de Psicologia do Pará. 2. O membro oficiante na PRM-Itaituba/PA declinou 
a atribuição para a PR/PR, tendo em vista que a instituição de ensino que, supostamente, emitiu 
o diploma, localizava-se naquele estado. 3. O Procurador oficiante na PR/PR promoveu o 
declínio de atribuição ao Ministério Público estadual. 4. A 2ª CCR, na 811ª Sessão Ordinária 
de Revisão, realizada em 8.6.2021, deliberou, à unanimidade, pela não homologação do 
declínio ao parquet estadual, uma vez que o CRP possui natureza jurídica de autarquia federal 
(art. 2º, Decreto nº 79.822/1977), aplicando 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.'. 5. Diante disso, o Procurador oficiante interpôs recurso, sustentando que os autos 
devem ser remetidos à PRM-Itaituba/PA, tendo em vista que o documento foi apresentado ao 
CRP/PA. 6. Revisão. Preliminarmente, ressalto que a decisão da 2ªCCR se ateve à promoção 
de declínio para o Ministério Público Estadual feita pelo membro oficiante na PR/PR. 
Entretanto, há outro fundamento para reconsiderar a decisão anterior desta 2ª CCR. Com efeito, 
verifica-se, pelo que consta dos autos, que o documento falso foi apresentado ao Conselho 
Regional de Psicologia da 10ª Região, localizado no Pará. Assim, conforme a Súmula nº 546 
do STJ, a atribuição é do parquet federal oficiante naquela localidade, qual seja, a PRM ' 
Itaituba/PA. 7. Reconsideração da decisão apenas para determinar a atribuição da PRM-
Itaituba/PA. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela provimento parcial 
do recurso, com a reconsideração da decisão proferida pela 2ª CCR apenas para determinar a 
atribuição da PRM-Itaituba/PA, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Pelo conhecimento total e não provimento do recurso 
070. Expediente: 1.34.001.001295/2021-21 - Eletrônico  Voto: 2948/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em sala de atendimento ao cidadão. O 

representante exigia reunião presencial para trazer notícias de uma dominação do planeta por 
seres alienígenas reptilianos, cujas atividades estavam a ocasionar a mortandade de milhares de 
pessoas por dia. As informações do representante chegavam até ele por meio telepático. 
Promoção de arquivamento. Recurso do interessado, afirmando que a Covid-19 foi fruto da 
cooperação dos chineses com os alienígenas e que os efeitos mortais são desencadeados 
eletronicamente. Aqueles que cooperassem seriam agraciados com vida eterna. Manutenção da 
decisão pelo membro do Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Homologação do arquivamento pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, na 804ª 
Sessão Revisão, de 12/04/2021, por unanimidade, considerando que a narrativa é 
evidentemente desprovida de verossimilhança, com alegações desconexas sem qualquer 
elemento que justifique o início de uma investigação criminal, sendo, portanto, injustificável 
prosseguimento do presente feito. Recurso interposto pelo noticiante. Manutenção da decisão 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, por seus próprios fundamentos. Remessa dos autos 
ao Egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal competente para julgar o 
recurso interposto, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 165, de 06/05/2016. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total 
e não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF 
- CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
071. Expediente: DPF/VGA/MG-00350/2017-IPL Voto: 3532/2021 Origem: GABPRM1-LMG - 

LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposta existência de um esquema criminoso voltado à venda de laudos 

de estanqueidade em instalações subterrâneas em postos de combustíveis e serviços. Dentre 
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os diversos estabelecimentos fiscalizados, foram encontradas irregularidades apenas em 2 
(dois) deles. Constatou-se que os serviços de estanqueidade de posto situado em 
Extrema/MG foram realizados por empresa que não tem autorização para tanto, sendo 
autuada por realizar tal serviço sem registro junto ao INMETRO. Também foram 
encontradas irregularidades em posto situado em Camanducaia/MG, cujo teste de 
estanqueidade foi realizado por outra empresa que também foi autuada por realizar tal 
serviço sem registro junto ao INMETRO. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
33 da 2ª CCR). De início, há que se ressaltar que não se demonstrou no caso qualquer inércia 
ou irregularidade perpetrada pelo INMETRO, visto que atuou com rigor no caso, autuando 
as irregularidades e instaurando procedimentos administrativos, com o uso de seu poder de 
polícia. Eventual crime de falsificação de documento particular, previsto no art. 298 do 
Código Penal, atribuído ao investigado que apesar de ter confessado ter emitido laudos de 
estanqueidade sem possuir a certificação obrigatória exigida pelo INMETRO, alegou 
desconhecimento dessa obrigatoriedade, bem como que cessou tais atividades tão logo foi 
comunicado da irregularidade pelo órgão competente. Não ocorrendo, com a infração penal, 
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, 
falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109-
IV da Constituição Federal. 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). 

 
072. Expediente: JF/FLR-1000575-

41.2020.4.01.4004-PIC - 
Eletrônico  

Voto: 3282/2021 Origem: GABPRM1-DMS - 
DANIEL MEDEIROS 
SANTOS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: DENÚNCIA OFERECIDA. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA 

PELO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA 
DO JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 
62, VI DA LC 75/93. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO A BENS, SERVIÇOS OU 
INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO, SUAS ENTIDADES 
AUTÁRQUICAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1) Denúncia oferecida pela 
Procuradoria da República em São Raimundo Nonato/PI em face do investigado 
imputando-lhe a prática dos delitos de falsificação de documento público e de adulteração 
de sinal identificador de veículo automotor, respectivamente tipificados nos arts. 297 e 
311 do Código Penal e do art. 241-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 2) A inicial acusatória relatou que o denunciado foi abordado por equipe 
da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que se constataram a falsidade da placa do 
veículo conduzido (que portava um sinal identificador da ANTT falsificado), diversos 
materiais supostamente utilizados para identificar o réu como funcionário público, sem 
que ele de fato o fosse (crachás, coletes, cones etc.) e um laptop com imagens 
pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. 3) Em seu depoimento, o denunciado 
apontou que comprou o veículo em uma sucata e que planejava se passar por funcionário 
da ANTT para que pudesse extorquir ônibus clandestinos, os quais costumeiramente 
transitavam pela região. Admitiu ainda que colocou a placa veicular, mesmo sabendo que 
ela não se referia àquele automóvel, apenas para que não "rodasse sem placa". 4) Decisão 
de declínio de competência para a Subseção Judiciária de Floriano/PI. 5) Manifestação 
do Procurador da República pelo declínio de competência à Justiça Estadual, 
considerando que 'os fatos narrados não atraem, por si só, a competência da Justiça 
Federal. Não se identifica, assim, qualquer situação que justifique a tramitação na esfera 
federal, porquanto não se vislumbra ofensa a bem ou interesse da União, tampouco 
infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas'. 6) Discordância do Juiz Federal. Aplicação 
analógica do art. 28 do CPP c/c art. 62, VI da LC 75/93. 7) Razão assiste ao Procurador 
da República. a) A prática do delito previsto no art. 311 do CP, adulteração de sinal 
identificador de veículo automotor, sem lacre do DETRAN e que teve sua placa original 
trocada, configura crime de interesse meramente estadual, não ensejando a tramitação na 
esfera federal. b) O adesivo que identificava o carro como pertencente à ANTT, por si só, 
também não configura como motivo suficiente para manter a apuração do crime em 
âmbito federal, sendo certo que a conduta não atinge diretamente bens ou interesses da 
União ou de suas entidades. c) Em relação à falsificação de documento, o investigado no 
momento da abordagem não portava nenhum crachá ou qualquer documento que o 
identificava como servidor da ANTT, e somente posteriormente após revista no carro 
foram encontrados os documentos falsificados que supostamente o identificavam como 
servidor do órgão. Sendo assim, não há interesse federal no referido crime, tendo em vista 
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que o denunciado não apresentou perante a Policia Rodoviária Federal os documentos 
falsificados e os mesmos somente foram encontrados após as buscas empreendidas no 
veículo. d) Por fim, no que se refere ao crime previsto no art. 241-B da lei 8069/90, a 
competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, haja vista que foram 
encontrados no notebook apreendido durante o flagrante arquivos contendo imagens 
estáticas de pornografia infantil, sem qualquer indícios de que os arquivos armazenados 
seriam acessíveis a outras pessoas que não o investigado e, portanto, não há elementos 
mínimos de transnacionalidade capaz de justificar a competência da Justiça Federal. 8) 
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. 9) 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). 

 
073. Expediente: JFG/TO-1002984-

66.2020.4.01.4302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3240/2021 Origem: GABPRM1-BSD - 
BRUNO SILVA 
DOMINGOS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito descrito no art. 297 do Código 

Penal, consistente na falsificação de 2 (dois) documentos denominados "Termo de 
Homologação de Rescisão de Contrato Trabalhista" que teriam sido utilizados perante a 
Agência Regional do Trabalho em Gurupi/TO. Verificada a existência de ação penal que 
apurou os mesmos fatos. Naqueles autos, figuraram como réus F.O. e E.F.B. Atribuiu-se 
a F.O., que teria atuado na qualidade de contador, a conduta de falsificação da assinatura 
do Promotor de Justiça aposta nos Termos de Homologação de Rescisão de Contrato de 
Trabalho dos empregados. De outro lado, a conduta de apresentação de tais documentos, 
à Agência Regional do Trabalho de Gurupi, foi imputada a E.F.B. O primeiro, foi 
absolvido naqueles autos em virtude da ausência de prova da autoria. Da mesma forma, 
o segundo foi absolvido com fundamento na ausência de conhecimento da falsidade dos 
documentos utilizados por este perante a Agência Regional do Trabalho, órgão federal. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). É certo que o julgamento 
da ação penal acima referida perante a Justiça Federal deu-se em razão do uso de 
documento falso perante órgão federal (órgão do Ministério do Trabalho e Emprego à 
época). O delito remanescente de falsificação de documento, consubstanciado na 
falsificação da assinatura do Promotor de Justiça, efetivamente deve ser processado e 
julgado perante a Justiça Estadual. Não remanesce a competência da Justiça Federal para 
julgar o falso se o seu uso não mais está em discussão. Esta circunstância é apta a afastar 
a aplicação da Súmula n. 122 do STJ, que estabelece: 'Compete à Justiça Federal o 
processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, 
não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal'. Se o uso do 
documento falso já foi objeto de ação penal na Justiça Federal, sendo a autoria 
incontroversa naqueles autos e tendo ocorrido a absolvição por falta de prova do dolo, 
incabível a persecução penal do crime antecedente na Justiça 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). 

 
074. Expediente: JF-PA-1020994-

06.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3234/2021 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de representação oferecida por Delegado de 

Polícia Federal licenciado para fins de exercício de cargo de Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Pará, onde narra que o investigado teria praticado crimes de 
calúnia e difamação ao afirmar em suas redes sociais que o Secretário de Segurança 
teria informações privilegiadas a respeito de Operações da Polícia Federal e as 
repassaria ao Governador do Estado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
33 da 2ª CCR). A análise dos fatos revela que, de fato, não há ofensa frontal ou direta 
a interesse federal que justifique a atribuição do Ministério Público Federal. O ofendido 
encontra-se afastado de suas funções de Delegado de Polícia Federal desde 01/01/2019, 
quando assumiu o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará. Com 
efeito, os comentários desrespeitosos comprovadamente lançados pelo investigado não 
o afetaram enquanto agente público federal, mas sim enquanto Secretário de Segurança 
Pública, na condição de aliado ao Governador do Estado. O fato de haver referência à 
Polícia Federal no boné desenhado na charge veiculada pelo investigado em sua rede 
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social não é suficiente para atrair a competência federal. Tratou-se de mera referência 
para fins de identificação da própria pessoa do ofendido. 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). 

 
075. Expediente: SR/DPF/MG-01014/2019-INQ Voto: 3023/2021 Origem: GABPR17-FPBN - 

FELIPE PEIXOTO BRAGA 
NETTO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir da comunicação de que um condutor apresentou 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso a Policiais Rodoviários 
Federais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Diligências. 
Inexistência de elementos de informações que apontem para o conhecimento do investigado 
quanto à falsidade do documento apresentado à PRF. Caso em que foi verificado que o 
veículo pertence ao empregador do motorista, sendo que este último apenas dirigia o 
automóvel a serviço do estabelecimento comercial em que trabalha. O CRLV é expedido 
por órgão estadual de trânsito, remanescendo, dessa forma, apenas a apuração quanto ao 
crime de falsificação de documento público estadual. Ausência de prejuízos diretos e 
específicos a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Precedente 2ª CCR: Inquérito Policial nº 0012/2018, Sessão de Revisão nº 722, de 
27/08/2018, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
076. Expediente: 1.01.000.000077/2021-20 - Eletrônico  Voto: 3105/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato. Comunicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Notícia 

de possível prática do crime de comercialização de produtos (chás para emagrecimento) sem 
registro pertinente na ANVISA, por meio de sítio eletrônico (art. 273, §1º-B, I, CP). Revisão 
de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ªCCR). Realizada diligências, não foi possível 
identificar a transnacionalidade do delito, a origem estrangeira das substâncias ou a participação 
da investigada na eventual importação dos medicamentos. Ausência de interesse que justifique 
a atuação do MPF no feito. Inteligência do art. 109, IV, da CF/88. 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). 

 
077. Expediente: 1.11.000.001127/2020-69 - Eletrônico  Voto: 3470/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar o não repasse pela Administração 

do Porto de Maceió (APMC), subordinada à Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
(CODERN) da contribuição previdenciária ao instituto de previdência complementar 
descontada dos seus empregados no período de outubro/2019 a fevereiro/2020, o que configura, 
em tese, o crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposto crime previdenciário ocorrido, em tese, 
contra instituição de previdência privada, com o possível envolvimento de empregados de 
empresa pública Estadual. 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). 
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078. Expediente: 1.11.001.000245/2021-21 - Eletrônico  Voto: 3124/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de indígenas da comunidade Karapotó 

Plaki-ô, reportando a ocorrência de crimes e desordem praticados, supostamente, por pai não 
indígena, e filho indígena, ambos moradores da aldeia. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Conforme pontuado pelo Procurador oficiante, 'se está diante de 
situação na qual um morador da aldeia estaria praticando delitos, como furtos e ameaças, dentro 
e fora da comunidade, fatos que não têm relação com violação presente ou potencial de direito 
coletivo 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). 

 
079. Expediente: 1.13.000.001270/2021-67 - Eletrônico  Voto: 3144/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Universidade Federal do Amazonas ' UFAM, 

noticiando crime de furto praticado no interior de uma biblioteca localizada no campus da 
universidade (art. 155, CP). Consta dos autos que um então discente teria furtado o aparelho 
celular de outra aluna, o que resultou na sua expulsão do corpo de alunos da instituição, após o 
procedimento administrativo pertinente. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32, 
da 2ª CCR). Embora o delito tenha ocorrido nas dependências da UFAM, não restou clara a 
existência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades, 
uma vez que o crime ocorreu entre particulares. 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). 

 
080. Expediente: 1.14.000.001494/2021-31 - Eletrônico  Voto: 2980/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de exercício ilegal da medicina (CP, art. 

282). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Não há nos autos 
indícios de utilização de documento ou informação falsa perante o Conselho Regional de 
Medicina. O fato de os Conselhos Federal e Regionais de Medicina (autarquias federais) 
desempenharem a função de 'fiscalizar o exercício da profissão de médico' (art. 15, c, do 
Decreto nº 44.045), não tem o condão de, por si só, fixar a atribuição federal para investigar o 
caso. Delito que tem por sujeito passivo a coletividade e por objeto jurídico tutelado a saúde 
pública. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Precedentes deste Colegiado (Voto nº 
1653/2021, Procedimento MPF Nº 1.30.005.000051/2021-30, julgado em 26/04/2021; Voto nº 
4746/2016, Procedimento MPF nº 1.26.005.000212/2015-70, julgado em 21/06/2016; Voto nº 
8173/2016, Procedimento MPF nº 1.27.003.000140/2016-24, julgado em 17/11/2014). 
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 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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081. Expediente: 1.14.000.001625/2021-81 - Eletrônico  Voto: 3468/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão 

do MPF, dando conta da suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, inciso 
II, do Código Penal), por parte dos representantes de sindicato de trabalhadores que estariam 
se apropriando de valores devidos aos associados em razão de ação civil coletiva proposta em 
desfavor de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ' ECT, que garantiu aos empregados 
públicos o direito a um crédito total no valor de R$ 6.506.545,49, a ser divido em 3.225 cotas 
partes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não é possível extrair 
a ocorrência de qualquer prejuízo à ECT, já que uma suposta prática delitiva perpetrada pelo 
sindicato em desfavor dos seus associados seria apta a gerar tão somente repercussões na esfera 
patrimonial, ainda que coletiva, de cada lesado, tendo em vista que o valor dispendido pela 
empresa pública foi decorrente de crédito trabalhista devidamente reconhecido no curso de ação 
judicial, exonerando-a da responsabilização pela eventual ação criminosa dos depositários. 
Nesse sentido, em que pese o suposto crime tenha sido praticados por servidores da EBCT, uma 
empresa pública federal, as condutas se deram enquanto ocupantes de cargos no sindicato, 
pessoa jurídica de direito privado, ou seja, em detrimento apenas do próprio sindicato e seus 
filiados e não da EBCT diretamente. O fato de se tratar de um sindicato de servidores federais 
não é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal e consequente atribuição do 
Ministério Público Federal para atuar na presente investigação, nos termos do art. 109, IV da 
Constituição Federal. Isso porque, além de o sindicato possuir natureza jurídica de direito 
privado, as condutas narradas, como já exposto, não constituem lesão direta e específica a 
interesse da União e suas entidades, mas mera ofensa a interesse reflexo ou indireto. De acordo 
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ' STJ, o deslocamento da competência 
para a Justiça Federal exige a demonstração de que a União, suas autarquias ou empresas 
públicas tenham efetivamente suportado o prejuízo decorrente da conduta criminosa, o que não 
é caso. Assim, os delitos se deram enquanto os servidores representados estavam no exercício 
de funções alheias à empresa pública federal e atreladas a uma entidade de direito privado, qual 
seja, o sindicato. 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. Expediente: 1.16.000.002369/2020-93 - Eletrônico  Voto: 3324/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil, em que se aponta o possível cometimento do crime tipificado no artigo 20 da Lei 
7.716/89 atribuído a Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, durante 
palestra proferida a estudantes de Direito, de onde se destaca: 'E não esqueçam, vocês devem 
ter estudado História, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não 
gosta de trabalhar, até hoje. O índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar pros 
portugueses. O índio preferia morrer. Foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas 
tribos na África, para vir substituir a mão de obra do índio'. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Aplicação do art. 96, III, da CF, que estabelece: 'Art. 96. Compete 
privativamente: III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e 
Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral'. Homologação do declínio de 
atribuições ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará. 

 Deliberação: 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. Expediente: 1.19.001.000330/2018-03 - Eletrônico  Voto: 2949/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ-MA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível alienação fraudulenta de 

imóvel concedido através de projeto de reforma agrária. Narra o expediente que pessoa 
constante como assentada em projeto de reforma agrária desde 1996 teria desocupado o imóvel 
com o objetivo de viabilizar a instituição de uma creche, substituída posteriormente por um 
abrigo de idosos, a cargo da Prefeitura de São Francisco do Brejão/MA. Contudo, segundo 
alega, o imóvel em questão teria sido objeto de compra e venda entre particulares mediante a 
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utilização de documentos forjados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a 
CCR). A potencial permanência irregular em assentamento não configura o crime de invasão 
de terras públicas previsto no art. 20 da Lei nº 4.947/1966, apresentando a conduta apenas 
contornos cíveis/administrativos a justificar providências pelo INCRA. Precedentes da 2ª CCR: 
Procedimento n° 1.32.000.000493/2019-37, Sessão Ordinária n° 758, de 16/12/2019, 
1.26.004.000160/2020-17, Sessão Ordinária nº 777, de 03/08/2020 e 1.36.000.000097/2020-
02, Sessão Ordinária nº 799, de 22/02/2021. Possível prática do crime de estelionato entre 
particulares consubstanciado na compra e venda fraudulenta de imóvel. Não ocorrendo, com a 
infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, 
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. 
Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. 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). 

 
084. Expediente: 1.21.000.000910/2021-40 - Eletrônico  Voto: 3055/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, encaminhado pelo 

COAF, relativo à existência de movimentações financeiras atípicas relacionadas a determinada 
empresa. Consta dos autos relatório de análise preliminar, com os registros das movimentações 
financeiras da investigada. Dentre tais movimentações, destaca-se a existência de pagamentos 
feitos em favor de servidores públicos municipais e estaduais, em especial de municípios que 
manteriam contratos com a referida empresa e outras, fatos que indiciam a possibilidade de 
existência de ilicitude em tais condutas, a demandar o aprofundamento das investigações. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Oficiada, a Controladoria-Geral 
da União informou que a empresa investigada não foi destinatária de recursos federais. 
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). 

 
085. Expediente: 1.23.000.002015/2019-71 - Eletrônico  Voto: 3063/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando cópias de procedimentos 
administrativos que revelam indícios de falsificação de requisições de exames e dos respectivos 
laudos para diagnóstico de patologia veterinária emitidas supostamente por médico veterinário. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O suposto documento 
particular falso foi apresentado perante autoridade estadual, qual seja, Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Pará ' ADEPARÁ. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo 
a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece 
atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da 
Constituição Federal. 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. Expediente: 1.25.000.001516/2021-80 - Eletrônico  Voto: 3374/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato. A Receita Federal do Brasil ' RFB enviou a Representação para Fins Penais 

segundo a qual foi apurado que o investigado se inscreveu no CPF em 26/04/2017, com 
atendimento inicial nos Correios/ECT e conclusão de atendimento na unidade da RFB de 
Colombo/PR, tendo apresentado para tanto RG e título de eleitor. Segundo o Registro Civil de 
Curitiba/PR não existe registro de nascimento para o interessado. Ainda, de acordo com o 
Instituto de Identificação do Paraná ' IIPR, o supracitado RG foi cancelado por ter sido emitido 
com base em certidão falsa, sendo informado que o investigado já tem identidade naquele IIPR 
mas com outro nome. Promoção de declínio de atribuições considerando que do relatório do 
IIPR se infere, contudo, que a certidão de nascimento falsa em nome de T.S.R. foi em realidade 
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apresentada ao Instituto de Identificação do Paraná (órgão estadual). Ressaltou o Procurador da 
República que, com fundamento em precedentes do STJ, mesmo que tenha havido inserção de 
número de RG falso no CPF, a atribuição é do Ministério Público Estadual. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Com efeito, 'a obtenção de CPF falso com o 
objetivo de ocultar a própria identidade e, assim, livrar-se de persecução penal, sem o propósito 
de lesar a Receita Federal, não atrai competência da Justiça Federal, por inexistir na espécie 
lesão a bens, serviços e interesses da União' (STJ, 3ª Seção, CC 81.261/BA, Rel. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 11/02/2009). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar, no momento, 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). 

 
087. Expediente: 1.25.003.002957/2021-79 - Eletrônico  Voto: 2938/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FOZ DO 
IGUACU-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Inquérito Civil autuado no âmbito do Ministério Público do 

Trabalho para apurar a responsabilidade de empresa com sede em Salto do Lontra/PR, no 
acidente que vitimou um trabalhador, no dia 3/12/2019, na Linha Km 45, em Santa Izabel do 
Oste/PR, quado prestava serviços como empregado da empresa citada. Revisão de declínio de 
atribuição (Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Do que se depreende dos autos, trata-se da apuração 
de responsabilidade criminal de empregador em acidente de trabalho, envolvendo, assim, 
interesses particulares. Inexistência de lesão direta e específica 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). 

 
088. Expediente: 1.26.000.002066/2021-13 - Eletrônico  Voto: 3301/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de conduta homofóbica praticada por escola particular em 

decorrência de postagem em suas redes sociais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
n° 32 - 2ª CCR). 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 do crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra 
sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 
109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal, para os crimes previstos em 
tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 
ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de tratado 
internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal para 
processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a existência de lesão 
a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 109, inciso IV). Carência de elementos de 
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 
08/03/2021, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 
10/02/2020, unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 
16/12/2019, unânime. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 
(Processo n° 1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão de Revisão ' 08/06/2021, unânime). 

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

 
089. Expediente: 1.26.000.002238/2021-41 - Eletrônico  Voto: 3467/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir da notícia de que estaria sendo planejada a prática de crime de 
homicídio (artigo 121 do Código Penal). Segundo noticiado pelo representante, a "Juíza de 
Direito da Comarca de Olinda - PE 3ª Vara Criminal, corre risco de perder a vida por um grupo 
de Réus que responde processos na vara dela e outros que já foram condenados, os líderes estam 
(sic) dispostos a pagar o 'salve' com um bom dinheiro e drogas". Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, 
serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição 
ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da 
Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
090. Expediente: 1.26.000.003209/2020-15 - Eletrônico  Voto: 2856/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes de estelionato (CP, art. 171, § 3º) e 

apropriação de rendimentos de idoso (Lei n° 10.741/2003, art. 102). 1) Comunicação de que a 
representada possivelmente teria obtido ilicitamente pensão por morte do filho. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações e documentos encaminhados pelo órgão 
concedente da pensão indicam que a titular do benefício dependia economicamente do falecido 
e estava registrada como sua dependente naquela repartição pública. Inexistência de justa causa 
para o prosseguimento da persecução penal quanto ao crime de estelionato. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Informações, ainda, de que a 
segunda representada, filha da primeira, teria tomado o cartão da pensão de titularidade da sua 
mãe e a estaria privando da alimentação necessária e cuidados médicos. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da 
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 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). 

 
091. Expediente: 1.29.000.001549/2021-81 - Eletrônico  Voto: 3146/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato. Manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. O representante noticia a 

consignação de dois empréstimos pessoais em seu benefício previdenciário do INSS, por parte 
de uma instituição bancária privada, que seriam fraudados, pois não firmados por ele. Possível 
crime de estelionato (art. 171, CP) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). Fatos que envolvem pessoa física e pessoa jurídica privada. 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). 

 
092. Expediente: 1.29.000.002054/2021-79 - Eletrônico  Voto: 3112/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato. Manifestação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual particular relata que além da ameaça de envenenamento e morte já denunciadas, 'também 
passa as noites acordado por sofrer fortes ataques de descargas eletro-magnéticas no seu 
cérebro, pois possuem aparelhos de alta sofisticação que decodificam as ondas de rádio 
frequência do cérebro, causando danos irreparáveis na mente além de sensação de dores físicas 
em qualquer parte ou órgãos do corpo, causadas por geradores ligados a suas instalações 
elétricas que constantemente interferem em seus aparelhos elétricos'. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O Procurador oficiante relata a existência de outros 
expedientes autuados a partir de manifestações do ora representado que já foram objeto de 
arquivamento naquela Procuradoria ou de declínio ao MP estadual. Assim, em que pese a 
inverossimilhança do relato, a ensejar o arquivamento do procedimento, mais prudente é o seu 
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declínio para que o parquet estadual tenha conhecimento das demais denúncias encaminhadas, 
face a 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). 

 
093. Expediente: 1.29.000.002062/2021-15 - Eletrônico  Voto: 3113/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato. Manifestação encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na 

qual particular relata a suposta ocorrência de crimes de ameaça de envenenamento e morte. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e 
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a 
competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público 
Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. 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). 

 
094. Expediente: 1.29.006.000261/2021-39 - Eletrônico  Voto: 2874/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE-RS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171) 

praticado entre particulares. Narra o noticiante que teria sido vítima de um 'golpe'. Informa que 
entrou em uma propaganda enganosa e se apresentou como interessado em realizar 
investimentos, sendo que em seguida falaram com ele e se apresentaram como corretores de 
financeiras situadas na Espanha e no Canadá, sendo ofertado ao comunicante vantagens na 
aplicação de valores monetário que seriam convertidos em criptomoedas. O comunicante 
afirma ter depositado R$ 338.000,00 mas que até o momento só ouviu enrolação. Não teve os 
seus rendimentos pagos, tampouco o valor investido devolvido. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32). De início verifica-se que todas as transferências bancárias foram 
feitas para contas bancárias de agências situadas no Brasil. Ausência de indícios de crime contra 
o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se enquadra nos precedentes da 2ª CCR nos 
quais se entendeu pela atribuição do MPF. Não há nenhum elemento que indique a existência 
real das criptomoedas negociadas. Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Não 
ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da 
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça 
Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no 
caso. Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. 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). 

 
095. Expediente: 1.30.001.002084/2021-54 - Eletrônico  Voto: 3000/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação com relato de suposta prática dos crimes 

de lesão corporal (CP, art. 129) e tentativas de roubo (CP, art. 157 c/c 14, II), ocorridas em 
diversas ocasiões na entrada de um mercado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 
32 - 2a CCR). Renovação de fatos já relatados na NF nº 1.30.001.000083/2021-75, remetida 
para o Ministério Público estadual. Não foi apontado qualquer outro dado que atraia a 
competência da Justiça Federal. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços 
ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não 
se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério 
Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. 
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
096. Expediente: 1.30.001.002321/2021-87 - Eletrônico  Voto: 2853/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação formulada pela Sala e Atendimento ao 

Cidadão, relatando que o investigado, na condição de juiz corregedor, vem veiculando em 
grupos de WhatsApp um vídeo, no qual declara que todos aqueles que tomaram a vacina contra 
a COVID-19 irão a óbito daqui a dois anos, de acordo com informações obtidas por outrem. 
Segundo o representante, tal vídeo tem o potencial de provocar pavor/tumulto na população, o 
que configuraria suposta prática da contravenção penal de falso alarma, prevista no art. 41 do 
Decreto Lei nº 3.688/1941. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Conforme o Enunciado nº 37, da 2ª CCR: 'Não é atribuição do Ministério Público Federal a 
persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, 
serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas. Aprovado na 1ª Sessão de Coordenação, de 17/05/2010. Cf. art. 109, IV, da CF e 
Súmula nº 38 do STJ'. 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). 

 
097. Expediente: 1.30.001.002380/2021-55 - Eletrônico  Voto: 3149/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Ofício expedido pelo Juízo da 2a Vara Federal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, que comunica a ocorrência, em tese, de assédio moral em âmbito 
militar em face de integrante da Força Aérea Brasileira, praticado por semelhantes da vítima e 
por seu superior hierárquico. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 
Crime narrado cometido, em tese, por militares em situação de atividade contra outro militar, 
em lugar sujeito à administração militar, razão pela qual a Justiça Federal comum não é 
competente para processar e julgar o caso (art.109 da CF e art. 9º, inciso II, alínea 'b' do CPM). 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a legitimidade do Ministério 
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério 
Público Militar. 

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

 
098. Expediente: 1.30.001.002449/2021-41 - Eletrônico  Voto: 3275/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de particular narrando, em síntese, que 

recebeu um mandado de intimação da Polícia Civil para que comparecesse na Delegacia para 
prestar depoimento acerca da apuração de crime contra a honra e denunciação caluniosa que 
lhe está sendo imputado por uma Desembargadora do TJRJ, após troca de e-mails referentes a 
processo judicial que estava sob seu julgamento. Ao fim da representação, solicita que se 
verifique a existência de ilícito, 'o que fazer para me redimir/retratar, caso eu esteja errado ' e a 
remessa ao órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 
Não foram encontrados nenhum indício da prática de crime federal. O caso não se enquadra 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). 

 
099. Expediente: 1.30.001.002728/2021-12 - Eletrônico  Voto: 3216/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171) 
praticado entre particulares. Narra o expediente que pessoa determinada prometia 
investimentos com lucros exorbitantes em curto prazo e que, no entanto, parou de efetuar o 
pagamento aos investidores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 
Depreende-se dos vídeos contidos na referida plataforma digital que o agente atraía pessoas 
interessadas em investir em criptomoedas (bitcoins) e prometia lucros irreais a partir destes 
investimentos, mas não há qualquer elemento que indique a real existência das moedas virtuais. 
Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se 
enquadra nos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF em casos 
de negociação de criptomoedas. Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Não ocorrendo, 
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, 
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. 
Inteligência do art. 109, IV da Constituição Federal. 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). 

 
100. Expediente: 1.30.001.002792/2021-95 - Eletrônico  Voto: 3602/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE SAQUES 

INDEVIDOS DE VALORES REFERENTES A PENSÃO MILITAR DO EXÉRCITO. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO 
(ENUNCIADO Nº 32 ' 2ª CCR). INCIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO 
CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 1. Notícia de Fato. O Tribunal de Contas da União apurou 
que a ora noticiada, curadora da sua avó, que era beneficiária de pensão militar, deixou de 
comunicar o falecimento da pensionista e apresentou documentação inidônea para fins de prova 
de vida anual, mantendo o recebimento dos pagamentos da pensão no período de 01/02/2016 a 
01/07/2017, mesmo após o óbito da curatelada, resultando em prejuízo ao Erário. 2. O 
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público 
Militar aduzindo que '... restou configurada, em tese, a prática dos delitos tipificados nos arts. 
251 e/ou 315, ambos do Código Penal Militar, eis que a conduta supostamente fraudulenta e a 
respectiva vantagem patrimonial indevida ocorreram em detrimento da Administração Pública 
Militar. Tratando-se de crime praticado, em tese, em detrimento do patrimônio da 
administração militar, ainda que por civil, o seu processamento, nos termos do artigo 9º, inciso 
III, alínea `a', do Código Penal Militar, compete à Justiça Militar'. 3. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da CCR). 4. Com efeito, conforme art. 9º, inciso III, alínea "a", 
consideram-se crimes militares em tempo de paz, os praticados por militar da reserva, ou 
reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não 
praticados contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa 
militar. 5. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ' STJ já se 
pronunciou entendendo que o julgamento de estelionato praticado por civil em detrimento de 
patrimônio sob a administração militar compete à Justiça Castrense. Precedentes: AgRg no CC 
131.330/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Dje 6/3/2014 e CC 130.711/SC, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/12/2013. As decisões proferidas no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça ' STJ harmonizam-se com recentes precedentes do Supremo 
Tribunal Federal ' STF a respeito do tema: ARE 835894 AgR, Relatora Ministra ROSA 
WEBER, Primeira Turma, DJe 12/4/2019; RE 874721 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, 
Segunda Turma, DJe 24/8/2018 e HC 125865 AgR, Relator Mininstro ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, DJe14/3/2018. 6. Em alguns casos, como no recente julgado CC 170.531/SP, 
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 
29/06/2020, reconheceu-se a incidência da Súmula 53 do STJ segundo a qual "compete à Justiça 
Comum estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições 
militares estaduais". Não é a hipótese dos autos em análise. 7. Do referido julgado (CC 
170.531/SP) extrai-se outro importante precedente, o CC 162.399/MG, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, Dje 15/3/2019, com valioso 
entendimento: "Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, a Justiça Militar 
Estadual é competente para processar e julgar os crimes militares praticados apenas pelos 
militares estaduais, restrição não encontrada no âmbito da Justiça Militar da União. 
Precedentes. Com efeito, a Justiça Militar Estadual é competente para julgar militares 
integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando pratiquem crimes, na 
forma do art. 9º, do CPPM. Não possui competência para julgar civil. Sua competência é mais 
restrita. Interpretação da Lei Maior". 8. Precedente da 2ª CCR: 1.22.000.001709/2020-61, 803ª 
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Sessão Revisão, de 22/03/2021, por maioria. 9. Nesse contexto, considerando que o caso cuida 
da suposta realização de saques indevidos de valores referentes a pensão militar do Exército, a 
atribuição para a persecução penal é do Ministério Público Militar, conforme art. 9º, inciso III, 
alínea "a", do Código Penal Militar. 10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Militar. 

 Deliberação: Após o voto da relatora, o Dr. Carlos Frederico Santos proferiu voto divergente, pela 
homologação do declínio, no que foi seguido pelo Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Militar, nos termos do voto do Dr. Carlos Frederico Santos, 
vencida a relatora, Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
101. Expediente: 1.30.001.003045/2020-93 - Eletrônico  Voto: 2965/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada em virtude de representação noticiando a suposta prática dos crimes 

de falsidade ideológica (CP, art. 299) e supressão de documento (CP, art. 305). Narra o 
noticiante que, na condição de sócio efetivo filiado a clube recreativo privado, requereu em 
2020 e 2021 documentação para fins de fiscalização das contas, o que lhe foi negado, indicando 
eventual crime de ocultação de documento particular. Afirma ainda que, paralelamente, a 
empresa de auditoria externa que atestou a regularidade das contas do clube também se nega a 
informar se responde ou já respondeu a processo administrativo. Alega que o objetivo de tal 
informação é verificar se a empresa de auditoria, considerando as condenações aplicadas pela 
CVM, vem adotando providências no sentido de sanar as graves faltas e omissões apuradas 
pela autarquia federal, bem como o ânimo da empresa ao negar esse fornecimento. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).Como bem apontado pelo Procurador 
oficiante, 'em que pese a atuação da CVM, não se vislumbra nos autos indícios de lesão a bem, 
interesse ou serviço da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, 
IV, da CF), uma vez que a mera atuação daquela autarquia federal, no regular exercício do 
poder fiscalizatório das pessoas jurídicas voltadas à atividade de auditoria independente, não 
atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. A suposta prática do crime previsto no art. 
305 do CP foi perpetrada em detrimento de particular, o que afasta a atribuição do Ministério 
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
102. Expediente: 1.30.001.003059/2021-98 - Eletrônico  Voto: 3434/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima em que se narra, de forma sucinta, 

possível crime de lavagem de dinheiro praticado por pessoas determinadas por meio de 
construções, postos de gasolina, compras de mansões, apartamentos e lanchas. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, alíneas 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, por ora, 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). 

 
103. Expediente: 1.31.000.000645/2021-53 - Eletrônico  Voto: 2999/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do COAF noticiando suposta prática do 

crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). Comunicação de movimentações atípicas 
envolvendo associação de assistência a servidores e seu respectivo presidente. Revisão de 
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declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, alíneas 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, por ora, 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). 

 
104. Expediente: 1.32.000.000491/2021-62 - Eletrônico  Voto: 2854/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 

358, do CP. Consta dos autos que a manifestante estaria sofrendo ameaças da pessoa de quem 
alugou um apartamento, em virtude do atraso do pagamento de aluguéis. Alega, ainda, que 
descobriu que o citado apartamento está, na verdade, em nome de indivíduo que teria, 
supostamente, auxiliado autor de homicídio a fugir da polícia. Revisão de declínio de atribuição 
(Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Após diligências não restou clara a existência de lesão direta e 
específica 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). 

 
105. Expediente: 1.33.008.000215/2021-97 - Eletrônico  Voto: 3285/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). 

Manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão por meio da qual o manifestante 
informou que determinada empresa entrou no mercado de MMN (marketing multnível) com 
um plano de negócio que oferece rentabilidade financeira exorbitante, e quem investe acima de 
mil dólares recebe joia de esmeralda como segurança. Afirmou então que acredita se tratar de 
esquema de pirâmide financeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a 
CCR). Em pesquisa na internet, verifica-se no site da referida empresa a promessa de que seus 
investidores receberão bônus para cada afiliado que indicar, bem como bônus pela pontuação 
da sua equipe. 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. Não há elemento que indique a existência de transação de criptomoedas. 
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). 

 
106. Expediente: 1.34.001.003757/2021-44 - Eletrônico  Voto: 2899/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171) 

praticado entre particulares. Noticiante informa que determinada empresa teria prometido 
lucros a inúmeras pessoas caso investissem em sua plataforma, o que de fato vinha 
acontecendo. Narra então que a empresa parou de efetuar os pagamentos e não permite mais 
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saques de nenhum valor. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 
Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo 
a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece 
atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da 
Constituição Federal. 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). 

 
107. Expediente: 1.34.001.004401/2021-28 - Eletrônico  Voto: 3543/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de conduta homofóbica em sala de bate-papo na internet. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 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 do 
crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela 
previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência 
da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. 
Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se 
configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso 
V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, 
art. 109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 
1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 
1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 
1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime. Homologação do declínio 
em favor do Ministério Público Estadual. (Processo n° 1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão 
de Revisão ' 08/06/2021, unânime). 

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

 
108. Expediente: 1.34.001.004405/2021-14 - Eletrônico  Voto: 3302/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de conduta homofóbica em sala de bate-papo na internet. 

Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 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 do 
crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela 
previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência 
da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. 
Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se 
configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso 
V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, 
art. 109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 
1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 
1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 
1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime. Homologação do declínio 
em favor do Ministério Público Estadual. (Processo n° 1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão 
de Revisão ' 08/06/2021, unânime). 

 Deliberação: 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. Expediente: 1.34.001.006455/2020-47 - Eletrônico  Voto: 2900/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171) 
praticado entre particulares. Narra o expediente que pessoa determinada, por meio de conta em 
rede social, prometia investimentos, sem especificação de qual modalidade, com lucros 
exorbitantes em curtíssimo prazo e que, no entanto, nunca teria efetuado pagamento aos 
investidores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo 
suportado unicamente pelo particular. Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, 
serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição 
ao Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da Constituição 
Federal. 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). 

 
110. Expediente: 1.34.003.000168/2021-94 - Eletrônico  Voto: 2858/2021 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de remessa de cópia dos autos de reclamação trabalhista, a fim 

de que fosse apurado o crime previstos no art. 168, do CP. Consta dos autos que representante 
da empregadora ré se apropriava do salário do reclamante, por intermédio de pessoa identificada 
como 'Japonês'. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Trata-se de 
crime cometido contra patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta e específica 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). 

 
111. Expediente: 1.34.004.000353/2021-79 - Eletrônico  Voto: 2855/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de cópia de ação de aposentadoria encaminhada pelo JEF. 

Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32 da 2ª CCR). Noticiante informa que, ao tentar levantar no Banco do Brasil RPV/Precatório 
expedido em ação judicial, foi informado de que o valor já havia sido levantado, supostamente, 
por ele próprio. Banco do Brasil, sociedade de economia mista, foi o órgão induzido e mantido 
em erro, suportando o dano causado pela infração penal, face à determinação judicial de 
ressarcimento. Incidência da Súmula nº 42 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.'. 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). 

 
112. Expediente: 1.34.004.000652/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3310/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Polícia Federal comunicando o 

arquivamento de notícia de furto mediante fraude em face da Prefeitura de Campinas/SP. O 
expediente se iniciou na PF a partir de e-mail encaminhado pela Polícia Civil de São Paulo 
relatando que sujeitos passando-se por funcionários do Banco do Brasil S/A teriam ingressado 
na Prefeitura e instalado softwares maliciosos nos computadores do órgão, logrando subtrair, 
mediante transferências a pessoas físicas e jurídicas diversas, o montante de R$ 7.457.062,17. 
A PF arquivou o expediente pela ausência de interesse da União e por já existir inquérito no 
âmbito estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conforme 
relatado pelo Procurador oficiante, 'não ficou claro, nos autos, sequer a razão de a Polícia Civil 
ter remetido o e-mail à DPF, tendo em vista que se tratou de mero encaminhamento, sem 
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qualquer apresentação de razões ou pedido de auxílio'. Assim, 'o arquivamento do feito não 
parece todavia a solução mais segura tendo em vista as incertezas acima e a ausência de 
indicativo concreto de instauração de inquérito pela Polícia Civil'. Incidência da Súmula nº 42 
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.'. 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). 

 
113. Expediente: 1.34.010.000204/2021-21 - Eletrônico  Voto: 2875/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Em 

narrativa de difícil compreensão, o denunciante afirma que dois de seus tios frequentemente o 
ofendem com palavras de baixo calão, expulsaram-no de casa e praticam discriminação contra 
ele por ser pessoa portadora de deficiência física. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado 
nº 32, da 2ª CCR). Do que se depreende dos autos, trata-se de conduta tipificada na Lei nº 
13.146/2015. Inexistência de lesão direta e específica 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). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
114. Expediente: JF/PE-0801151-

14.2020.4.05.8302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3239/2021 Origem: GABPRM2-LAMAS 
- LUIZ ANTONIO 
MIRANDA AMORIM 
SILVA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado mediante notícia-crime originada do Juízo Trabalhista de 

Caruaru/PE, para apurar fato delituoso praticado, em tese, pelo executado que ignorou a 
ordem de apresentar bens adjudicados pela exequente no curso de ação trabalhista. 
Conduta que se adéqua ao crime de fraude à execução (CP, art. 179), isso porque 
constata-se a ausência de um dos requisitos previstos no tipo penal da apropriação 
indébita (art. 168, § 1º, II, do CP) para configuração do referido crime, qual seja, ser a 
coisa móvel alheia, tendo em vista que não é possível se apropriar de algo que lhe 
pertence. Recebimento da promoção de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª 
CCR) como arquivamento indireto (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal 
privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-crime pelo 
ofendido (CP, art. 179, parágrafo único). Injustificável o declínio de atribuições diante 
da impossibilidade da instauração da persecução penal por parte do Ministério Público. 
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). 

 
115. Expediente: PR/SP-3000.2016.002221-0-

INQ 
Voto: 2891/2021 Origem: GABPR32-JLPK - 

JOSE LUCAS PERRONI 
KALIL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato em ação trabalhista (CP, art. 171, § 3º). 

Representação formulada pelo autor da reclamação trabalhista, o qual comunica ser falso 
o "instrumento particular de contrato de parceria na prestação de serviços especializados" 
juntado pela parte adversa, bem como ter havido reutilização de selos de autenticação e 
que, em razão desse contrato supostamente falso, sua pretensão foi julgada improcedente. 
Promoção de arquivamento em relação ao eventual crime de estelionato e de declínio de 
atribuições no que se refere ao suposto crime de falsificação de documento particular 
(CP, art. 298). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93) e de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 33). De início, ressalta-se que a falsificação de documento, 
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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 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 do documento trazido aos autos pela reclamada. 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. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento indireto. 
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). 

 
116. Expediente: 1.11.000.000846/2021-43 - Eletrônico  Voto: 3154/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão na qual o noticiante narra que empresa teria descumprido o previsto no Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, pois coagiu seus funcionários a assinar 
acordo de redução do salário e da jornada, mas os manteve trabalhando 60 horas semanais, sem 
banco de horas e sem horas extras. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público 
do Trabalho. Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). O art. 14 da Lei 14.020/2020 estabelece que: 'As irregularidades constatadas 
pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei 
sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Os 
fatos restritos à esfera trabalhista devem ser analisados pelas vias adequadas Aplicação do 
princípio da intervenção mínima. Direito violado protegido por meio de sanções de outra 
natureza (cíveis ou administrativas). No entanto, há relato de fraude, violência e/ou grave 
ameaça, o que implicaria, em tese, na ocorrência de crimes contra a organização do trabalho. 
Necessidade de análise do feito pelo Ministério Público do Trabalho. Caso, eventualmente, o 
MPT apure indícios da prática de algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será 
comunicado para tomada das medidas cabíveis. Precedente da 2ª CCR: Processo nº 
1.22.000.000552/2021-38, Sessão de Revisão nº 801, de 08/03/2021, unânime. Homologação 
do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 84, 
II, da LC nº 75/93). 

 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). 

 
117. Expediente: JF/MOC-1006181-

59.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2863/2021 Origem: GABPRM1-AVP - 
ALLAN VERSIANI DE 
PAULA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado em razão da apresentação de Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo ' CRLV com indícios de falsificação a Policiais Rodoviários 
Federais. 1) Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Veículo que passou por sucessivas negociações 
antes de ser adquirido pelo condutor que apresentou o CRLV aos policiais. Inexistência 
de elementos que apontem para o conhecimento por parte do ora investigado quanto à 
falsidade do documento apresentado. Dolo na conduta não demonstrado. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Possibilidade da prática 
do crime de falsificação de documento público expedido por órgão estadual de trânsito 
(CP, art. 297), por parte do antigo proprietário do veículo. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de prejuízos diretos e específicos a 
bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Precedente 2ª CCR: Procedimento n° 1.24.001.000018/2019-22, Sessão de Revisão nº 
734, de 11/02/2019, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 

 
118. Expediente: 1.14.000.001673/2021-79 - Eletrônico  Voto: 3533/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão na qual o noticiante narra, de forma desconexa, supostos crimes de tortura, cárcere 
privado, redução análoga à escravidão, dentre outros. Afirma o noticiante: 'Continuam me 
mantendo análogo a escravidão por mais de uma década. Absurdos de humilhações todos os 
dias. Torturas físicas e psicológicas através de mecanismos, exploração de conteúdos e de 
intelectualidade. Absurdos de humilhações gente. TORTURAS FÍSICAS. Calúnias, distorções 
da escrita para desqualificar, de áudios e vídeos, cárcere físico e privado, automoção. 
Absurdos.... crimes cibernéticos, pânico digital. Invasão de intimidade, privacidade. 
Posicionem-se!!! Isto é Racismo, injúrias.Isso é uma DENÚNCIA (')'. Promoção de 
arquivamento e declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Recurso do interessado. 
1) Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Em relação ao suposto crime de redução 
análoga à escravidão, conforme afirmado pela Procuradora oficiante, 'verifica-se que a 
narrativa apresentada pelo noticiante mostra-se desconexa e desprovida de verossimilhança, 
não sendo possível vislumbrar a adoção de uma linha investigativa ou qualquer medida capaz 
de contribuir para a formação da justa causa'. Homologação do arquivamento. 2) Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). No que se refere a suposta prática de 
tortura e cárcere privado, não consta menção de que os crimes tenham sido cometidos por 
qualquer agente público federal ou que haja outra circunstância a atrair a competência da Justiça 
Federal. 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). 

 
119. Expediente: 1.19.000.000998/2021-58 - Eletrônico  Voto: 3218/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ameaça de atentado em escolas do Município de 

Morros/MA, por meio de comentário em uma transmissão, pela internet, de jogo de futebol. 
Comunicação do fato ao Ministério Público Federal pelo Ministério Público Estadual ao 
argumento de que, 'diante da ausência de maiores elementos para análise, inclusive, da 
motivação do possível atentado, não se pode descartar, de plano, os crimes descritos no art. 5º 
da Lei 13.260/2016 ou, até mesmo, no art. 20 c/c art. 22, IV, da Lei 7.170/83, o que atrairia a 
competência da Justiça Federal'. O Procurador da República, por sua vez, considerando que 
não há nada nos autos a indicar a transnacionalidade da conduta, tampouco se enquadrar nas 
demais hipóteses de crimes descritos na Constituição Federal como de competência da Justiça 
Federal, declinou a atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Sem evidências de que a publicação visava propagar 
processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, de discriminação 
racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa e de guerra, bem 
como incitar à subversão da ordem política ou social, à animosidade entre as Forças Armadas 
ou entre estas e as classes sociais ou as instituições e à luta com violência entre as classes 
sociais. Homologação 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 Conselho Nacional do Ministério Público (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. 
para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020). 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
120. Expediente: 1.25.000.001744/2021-50 - Eletrônico  Voto: 2868/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício da Agência Nacional de Petróleo ' ANP, 

encaminhando processo administrativo em que se verificou irregularidades em determinada 
empresa distribuidora de combustíveis. Segundo o processo administrativo, a referida empresa, 
localizada no município de Pinhais/PR, deixou de apresentar as notas fiscais de aquisição de 
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combustíveis referentes ao período entre 31/07/2017 e 25/01/2018, necessárias para comprovar 
a origem dos produtos lançados no Livro de Movimentação de Combustíveis ' LMC. A 
Procuradora oficiante promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, por 
vislumbrar possível crime contra a ordem econômica (Lei 8.137/90). Declínio de atribuição 
recebido como arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza 
administrativa prevista no art. 3º, inciso VI, da Lei nº 9.847/991. Cominação de multa. Não 
verificação da prática de crime, no caso concreto. Precedente da 2ª CCR: Procedimento n° 
1.12.000.000122/2016-03, Sessão de Revisão n° 656, de 22/08/2016. 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). 

 
121. Expediente: 1.26.002.000057/2021-60 - Eletrônico  Voto: 3237/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARUARU-PE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. IRREGULARIDADES EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 

REALIZADAS POR CANDIDATOS A CARGO ELETIVO QUE CONCORRERAM NAS 
ELEIÇÕES 2020 NO MUNICÍPIO DE SAIRÉ/PE. INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE 
AUXÍLIO EMERGENCIAL SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. 
DIREITO VIOLADO PROTEGIDO POR MEIO DE SANÇÕES DE OUTRA NATUREZA 
(CÍVEIS OU ADMINISTRATIVAS). ORIENTAÇÃO Nº 42 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL PARA ANÁLISE DAS DEMAIS IRREGULARIDADES NO 
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato autuada a 
partir do recebimento de manifestação da Promotoria da 132ª Zona Eleitoral de Pernambuco, 
encaminhando peças de informação remetidas pelo Juízo Eleitoral que constatou, em sede de 
Análise de Prestação de Contas, indícios de irregularidade em movimentações financeiras 
realizadas por candidatos a cargo eletivo que concorreram nas Eleições 2020 no Município de 
Sairé, a saber: a) Fornecedor com sócios ou representantes e seus familiares recebedores do 
Auxílio Emergencial, indicando indícios de falta de capacidade operacional; b) Doador inscrito 
como beneficiário em programas sociais do governo (Auxílio Emergencial), indicando indícios 
de falta de capacidade econômica do doador; c) Doador sem vínculo empregatício conhecidos 
nos 60 dias anteriores à data da doação, indicando indícios de falta de capacidade econômica 
do doador; e d) Fornecedor sem registro ativo na Junta Comercial ou na Secretaria da Receita 
Federal, indicando indícios de falta de capacidade operacional. 2. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento quanto às irregularidades apontadas nas letras 'a' e 'b', 
seguindo a Orientação nº 42 da 2ª CCR. 3. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 4. 
De fato, há indícios de recebimento de parcelas do auxílio emergencial sem o preenchimento 
dos requisitos de elegibilidade, pois em tese os beneficiários do auxílio não deveriam dispor de 
recursos para realizar doações, quando dependem de ajuda estatal para subsistência. Contudo, 
deve-se observar o princípio da intervenção mínima, pois o direito violado é protegido por meio 
de sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). 5. Ademais, seguiu o membro a 
Orientação nº 42 da 2ª CCR, noticiando a Caixa Econômica Federal para que adote as 
providências cabíveis. Homologação do arquivamento. 6. Quanto às demais irregularidades 
(doador sem vínculo empregatício conhecido nos 60 dias anteriores à data da doação e 
fornecedor sem registro ativo na Junta Comercial ou na Secretaria da Receita Federal), o 
Procurador da República entendeu não se vislumbrar a ocorrência nem mesmo em tese de 
qualquer crime de competência federal, e promoveu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Eleitoral para análise das irregularidades no financiamento de campanha. 7. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 8. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar, por ora, a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral. 

 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). 

 
122. Expediente: 1.30.017.000020/2021-40 - Eletrônico  Voto: 3373/2021 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes de receptação (CP, art. 180) e de uso de documento falso (CP, 
art. 304) vislumbrados a partir de abordagem do investigado por Policiais Rodoviários Federais 
no momento em que conduzia uma motocicleta roubada. Foram encontrados na carteira do 
investigado uma CNH, contracheques da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura todos 
supostamente falsos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O 
investigado não apresentou qualquer documento falso aos policiais rodoviários federais. Ao ser 
questionado se possuía Carteira Nacional de Habilitação respondeu que sim, mas que não estava 
portando o documento no momento, versão que foi superada a partir de consulta realizada ao 
CPF do investigado, onde os policiais rodoviários federais constaram que o mesmo não possuía 
carteira nacional de habilitação. Os documentos, em tese falsos, encontrados em posse do 
investigado foram descobertos a partir de indagações dos policiais, pois viram os documentos 
no interior da carteira do investigado durante a abordagem, não tendo o investigado utilizado 
tais documentos para ludibriar os policiais rodoviários federais ou para obter vantagem indevida 
perante instituição pública federal. 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. 
Configurado o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público 
Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (STF. Plenário. ACO 
843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020). Remessa dos 
autos. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação de Arquivamento 
123. Expediente: JF-AÇA-5000770-

94.2020.4.03.6107-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3233/2021 Origem: GABPRM1-PTGA - 
PAULO DE TARSO GARCIA 
ASTOLPHI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar eventual prática do crime de coação no curso 

do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, no curso da reclamação trabalhista 
proposta contra empresa privada da qual a investigada é sócia, sob a alegação de 
tentativa de intimidação da testemunha arrolada pelo reclamante. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos não foram 
confirmados. Diante dos depoimentos colhidos, não se vislumbrou nenhuma conduta 
criminosa ou qualquer mal, justo ou injusto, na conduta da investigada, haja vista, 
inclusive, o interesse da administração da justiça na busca da verdade real. O 
proprietário da oficina onde teria ocorrido parte das supostas ameaças declarou que 
não sentiu tom de intimidação ou influência na voz e gestos da investigada e que a 
conversa se tratou apenas de um pedido para que a testemunha ouvisse seu lado dos 
fatos. Além disso, a suposta vítima informou que a investigada 'não ofereceu nenhuma 
vantagem/benefício nem fez nenhum tipo de ameaça direta; QUE acredita que [...] 
pretendia amedrontar o Depoente; QUE o Depoente, porém, não se sentiu intimidado, 
tanto que compareceu a Justiça Trabalhista e falou apenas a verdade'. Violência ou 
grave ameaça inexistentes no caso. Ausência de elementos mínimos da materialidade 
delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
124. Expediente: JF-CAH-1004429-

52.2020.4.01.3904-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2935/2021 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). 

Suposta irregularidade na concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. 
Consta dos autos que o titular, na qualidade de companheiro da falecida, requereu o 
benefício de pensão em 27/05/2013, anexando, como prova, certidões de nascimento 
dos filhos em comum, certidão de óbito (falecimento em 07/12/2012), contrato de 
comodato de área rural firmado entre ele e sua genitora, e vários documentos emitidos 
por sindicato de trabalhadores rurais. O benefício foi concedido e, posteriormente, em 
auditoria, o INSS empreendeu diligência no local dito como sendo o de cultura de roça 
do beneficiário e sua então companheira, e, na ocasião, foram entrevistados os 
vizinhos/moradores que afirmaram não conhecer a instituidora e nem souberam 
localizar sua residência. Com base no apurado, a Previdência Social decidiu cessar o 
benefício e cobrar do titular o montante até então pago a este título. Revisão de 
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não está devidamente demonstrada a 
materialidade delitiva, visto que, como prova da suposta ausência da qualidade de 
segurada especial (trabalhadora rural) da instituidora há apenas entrevista informal 
realizada quando da auditoria do benefício em sede administrativa pelo INSS. E, nesta 
senda, vale destacar que os vizinhos entrevistados não foram plenamente 
identificados/qualificados, o que impede suas convocações para tomada de declarações 
perante a autoridade policial, declarações estas que seriam essenciais para confirmação 
de que houve fraude na concessão do benefício. Portanto, infere-se que não há outra 
forma de aferir a materialidade do possível estelionato, até porque não há indícios de 
falsificação de documentos. Ainda que a documentação expedida pelo sindicato dos 
trabalhadores rurais seja questionável, e por mais que o contrato de comodato de terra 
rural firmado entre mãe e filho também seja de idoneidade duvidosa, somente a oitiva 
de eventuais testemunhas poderia comprovar com suficiência que a instituidora da 
pensão não era trabalhadora rural e, assim, não estava apta a ser considerada segurada 
da Previdência Social. Fatos que remontam ao final de 2012 e o benefício já se encontra 
cessado desde 2015. Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente 
exigíveis e inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Homologação 
do arquivamento. 

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

 
125. Expediente: JF/CE-0803209-

82.2018.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3479/2021 Origem: GABPR16-SMA - 
SAMUEL MIRANDA 
ARRUDA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, 

§3º). Recebimento indevido do benefício de aposentadoria por idade de trabalhador rural. 
Segundo consta, atuando como terceiros não beneficiários da fraude, A.C.C e L.M.L 
teriam fornecido declarações falsas para comprovação de atividade rural, enquanto 
V.G.P teria funcionado como intermediária para o processamento da concessão do 
benefício previdenciário de M.A.P.L. Recebimento indevido no período de 06/03/2007 
a 28/04/2016. Promoção de arquivamento em face dos terceiros não beneficiários em 
virtude da prescrição da pretensão punitiva, sem envio dos autos à 2ª CCR em 
observância ao Enunciado nº 92, e prosseguimento em face da beneficiária. Posterior 
promoção de arquivamento em face da beneficiária pela ausência de interesse processual 
na continuidade da persecução penal em decorrência de superveniente doença mental. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora existam indícios de 
autoria e materialidade, não se verifica a utilidade de um provimento jurisdicional eficaz, 
tendo em vista que a investigada está com 75 anos e foi diagnosticada com Demência 
Frontotemporal (CID 10 F02), doença mental, progressiva e irreversível, sem 
perspectiva de cura. Incluí-la no polo passivo de eventual ação penal, com a consequente 
realização de todos os trâmites legais, não se justifica no presente caso. Ausência de 
interesse de agir por falta de utilidade de aplicação da sanção penal. Aplicação da 
Orientação nº 30 da 2ª CCR. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 
1.15.002.000373/2019-09, 751ª Sessão de Revisão, de 07/10/2019. 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). 

 
126. Expediente: JF/CE-0808223-

41.2018.4.05.8102-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3480/2021 Origem: GABPRM3-CCLVL 
- CELSO COSTA LIMA 
VERDE LEAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falso testemunho (art 342, CP). Consta 

dos autos que a investigada foi parte reclamada em ação trabalhista e, por força de 
decisão judicial exarada nesses autos, registrou vínculo trabalhista em CTPS de G.L., 
falecido esposo de M.A.P.L., na função de jardineiro, no período de 01/072007 a 
10/11/2007. Posteriormente, em ação movida em face do INSS por M.A.P.L., 
objetivando obter provimento judicial que determinasse a implantação de pensão por 
morte em seu favor por conta do óbito do seu esposo, a investigada teria prestado falso 
testemunho em depoimento dado em 29/06/2016. Suspeita-se ter havido simulação do 
contrato de trabalho entre a investigada e o segurado instituidor da pensão por morte, o 
que garantiria a qualidade de segurado a este. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, IV). Após diligências, verifica-se que os elementos de informação carreados aos 
autos não foram aptos a demonstrar que, de fato, teria havido a simulação do vínculo 
empregatício Conforme afirmado pelo membro oficiante, 'passados 5 (cinco) anos da 
instauração do presente Inquérito Policial, e 14 (quatorze) anos desde os fatos a se 
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perquirir para demonstrar a materialidade delitiva, a Polícia Federal não logrou êxito em 
demonstrar a materialidade do crime de falso testemunho'. Aplicação da Orientação n° 
26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 
do CPP. 

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

 
127. Expediente: JF-CM-0800115-

79.2021.4.05.8405-
PICRIMIN - Eletrônico  

Voto: 3299/2021 Origem: GABPR13-FVS - 
FELIPE VALENTE SIMAN 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), 

falsidade ideológica (CP, art. 299) e/ou uso de documento falso (CP, art. 304). A 
investigada teria tentado induzir a erro o Judiciário, para obter vantagem ilícita 
(aposentadoria rural), em prejuízo do Instituto Nacional de Seguridade Social ' INSS, 
mediante uso de documentos falsos que instruíram ação previdenciária. Promoção de 
arquivamento com fundamento no Enunciado nº 91 da 2ª Câmara que estabelece: A 
falsa declaração particular de atividade rural para obtenção de benefício previdenciário, 
embora autorize a condenação por litigância de má-fé (sanção prevista no art. 81 do 
CPC), não configura ilícito penal, diante da carência de potencialidade lesiva, sendo, 
portanto, atípica, porque o documento, por si só, é absolutamente ineficaz para induzir 
ou manter em erro a autarquia previdenciária ou o Judiciário. (Aprovado na 179ª 
Sessão Virtual de Coordenação, de 27/04/2020). Discordância do Juiz Federal. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. 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, Quinta Turma, DJe 15/02/2016. 
Conduta que, no caso, embora imoral, apenas poderia caracterizar litigância de má-fé, 
sujeita às sanções previstas no art. 81 do CPC. Além disso, os documentos são passíveis 
de averiguação. Perícia social realizada nos autos da ação previdenciária desconstituiu 
a documentação apresentada à Justiça tendente à comprovação da atividade rural nos 
termos exigidos pela legislação, necessários à obtenção do benefício pleiteado. 
Inexistência de prejuízo à autarquia previdenciária. Falta de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. Precedente desta 2ª CCR: JF/URA-1000862-
28.2020.4.01.3802-INQ, 790ª Sessão Ordinária ' 23.11.2020, unânime. Manutenção do 
arquivamento. 

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

 
128. Expediente: JF/CRI/SC-5006583-

82.2020.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3212/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir da extração de cópia de execução de título 

extrajudicial, em trâmite na 1ª Vara Federal de Tubarão/SC, noticiando que o fiel 
depositário teria se desfeito, como sucata, do bem que lhe teria sido confiado. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizado o depósito do valor de avaliação. 
Atendido o objetivo da penhora, na medida em que a razão a que se prestava a penhora do 
bem foi mantida com o depósito do valor equivalente, o que proporcionou à Exequente 
maior liquidez, consoante autorização judicial dada à CEF para apropriação do valor, 
amortizando a dívida. Ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
129. Expediente: JF/CXS/MA-1000216-

90.2021.4.01.3702-IP - Eletrônico  
Voto: 3325/2021 Origem: GABPRM1-MMF - 

MARILIA MELO DE 
FIGUEIREDO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 

3º), consistente no recebimento irregular de benefícios previdenciários de pessoa falecida. 
Consta dos autos que S.C.V. teria efetuado o saque dos benefícios de aposentadoria por 
idade e pensão por morte da sua falecida mãe no período de janeiro a agosto de 2020, 
totalizando o prejuízo ao erário em R$ 15.766,95. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). De início cumpre ressaltar o apontado pela Procuradora da República: 'Em 
'levantamento de campo' a autoridade policial confirmou que a Sra. S.C.V., acusada da 
prática do delito insculpido no art.171, § º, CP, é pessoa pobre, sequer possuindo telefone 
em sua residência, tendo como renda mensal apenas o bolsa-família, residindo em local 
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distante 3h (três horas) da sede do município, comparecendo à cidade apenas nos dias de 
saque do benefício. Em igual pobreza, se encontra sua irmã C.C.V., que, apesar de 
denunciante, não é razoável exigir seu comparecimento à delegacia para prestar depoimento 
quando isso pode lhe acarretar gastos que não pode suportar ou mesmo que sejam realizados 
em detrimento da própria alimentação. A autoridade policial consignou que deslocou-se até 
a residência de C.C.V. a fim de intimá-la, tendo percebido seu estado de pobreza, pois, mãe 
de três crianças aparentando saúde precária, que estavam sentadas no chão de cimento 
batido, na casa localizada numa rua de piçarra, sem saneamento básico'. Aplicação da 
Orientação nº 30 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento. 

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

 
130. Expediente: JF/CXS/MA-1002101-

42.2021.4.01.3702-IP - Eletrônico  
Voto: 2968/2021 Origem: GABPRM2-

ACAAN - ANNE 
CAROLINE AGUIAR 
ANDRADE NEITZKE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). 

Suposto recebimento irregular de benefício do Programa Bolsa Família e de auxílio 
emergencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências 
junto à Prefeitura de Timon/MA e à Caixa Econômica Federal. Não comprovação de que o 
investigado tenha sido o responsável ou que tinha conhecimento da inclusão indevida de 
seu filho como dependente no CADÚNICO para fins de recebimento do Bolsa Família, 
uma vez que o cadastro foi realizado por sua companheira. Além do mais, de acordo com 
informação da Prefeitura de Timon/MA, o nome do filho do investigado foi posteriormente 
retirado da composição familiar. Quanto ao auxílio emergencial, consta dos autos que o 
referido benefício não foi requerido pelo investigado, mas disponibilizado de forma 
automática por ele ser beneficiário do Bolsa Família. Ausência de indícios da prática de 
crime, no caso concreto. Aplicação do Enunciado n° 77 da 2ª CCR. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
131. Expediente: JF/JUI-1000030-

98.2020.4.01.3606-IPL - PJE 
- Eletrônico  

Voto: 3264/2021 Origem: NUCRIM/PRMT - 
NÚCLEO CRIMINAL DA 
PR/MT 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV DA 

LC 75/93. POSSÍVEL CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO POR INDÍGENAS QUE 
ESTARIAM COBRANDO 'PEDÁGIO' EM RODOVIA QUE PASSA NO INTERIOR 
DA TERRA INDÍGENA. EVIDENTE AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. 
ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS À 6ª 
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO (POPULAÇÕES INDÍGENAS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS). 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a 
possível ocorrência do crime de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal, tendo 
em vista que integrantes da comunidade indígena Arara do Rio Branco estariam 
cobrando 'pedágio' na Rodovia MT-208, a qual passa no interior da Terra Indígena. 2) 
Consta dos autos carta com a assinatura de diversos índios noticiando a disputa entre os 
integrantes da comunidade indígena Arara do Rio Branco para a cobrança do referido 
'pedágio'. Logo após, consta Termo de Reunião realizado na Promotoria de Justiça de 
Aripuanã com dois representantes da etnia, os quais relatam, resumidamente, a 
ocorrência de conflitos entre os indígenas, uma vez que haviam definido um ordem para 
a cobrança do "pedágio" (espécie de rodízio entre as famílias), contudo, certos índios da 
cidade passaram a invadir o posto de "pedágio", em muitos casos armados, a fim fazer 
uso do local em que a comunidade realizava a prática em questão. Devido à situação 
acima narrada, os índios subscritores da carta buscaram o Órgão Ministerial a fim de que 
lhes fosse dado o direito de fazer uso do local para a cobrança do "pedágio" de forma 
exclusiva. 3) Instada a se manifestar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) informou 
ter ciência da prática narrada e que a cobrança é realizada em razão da rodovia passar 
dentro da terra indígena, ocasionando impactos ambientais, bem como não ter 
prerrogativa para interferir no conflito entre os indígenas, tampouco de acionar o Poder 
Judiciário, bem como informou que desde 2001 até à época da resposta, o "pedágio" 
ainda estava sendo cobrado. Informou, ainda, que "A princípio, a renda servia para apoiar 
gastos médicos e investimentos para infraestrutura produtiva das aldeias, mas, 
atualmente, os gastos são variados e dependem das decisões de cada unidade familiar. 
Um dos motivos atuais de conflito é o fato de famílias residentes em centros urbanos 
participarem do revezamento, descaracterizando o investimento do recurso obtido, que 
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não é feito no interior da Terra Indígena." 4) Promoção de arquivamento considerando 
que 'o Estado tolera a prática até aqui descrita, ainda que de forma omissiva, tendo em 
vista que os indígenas procuraram ajuda do Órgão Ministerial para intervir nos conflitos 
advindos da intromissão de índios que moram na cidade, com a intenção de 
"monopolizar" a cobrança do "pedágio", que é realizada há quase 20 (vinte) anos. Não 
fosse suficiente, a FUNAI declarou que, ao longo desses anos, apenas alertou os 
indígenas sobre a natureza ilícita da conduta, sem tomar qualquer providência para 
afastá-la. Ressalta-se que, as possíveis vítimas do crime de extorsão não possuem 
qualquer relação com às reivindicações que deram origem a presente investigação, eis 
que fora instaurada em razão de carta assinada pelos próprios índios pertencentes à 
comunidade Arara do Rio Branco, objetivando auxílio do Poder Público, o que 
demonstra ainda, caso o pedido de arquivamento não seja acolhido, possível indício apto 
a afastar a culpabilidade na ocasião de se constatar a não integração dos índios'. 5) 
Discordância do Juiz Federal sob o fundamento de que 'os elementos trazidos à lume, 
além de subsidiar ações na esfera cível ou outros instrumentos pré-processuais aptos a 
garantir a liberdade de locomoção dos transeuntes, apontam, ainda, a existência de 
indícios suficientes quanto à prática, em tese, dos delitos que menciona, autorizando a 
judicialização criminal para apurar os fatos. A percepção da comunidade em relação a 
cobrança de pedágio na Rodovia MT-208, se entendem ou não como crime ou um direito 
supostamente legítimo, é tese de excludente de culpabilidade, não sendo possível 
antecipar essa avaliação para este momento processual, diante da ausência elementos 
concretos capazes de comprovar a ausência de potencial consciência da ilicitude'. 6) 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 7) De início, ressalta-se que o 
presente procedimento foi instaurado a partir da manifestação dos próprios indígenas 
diante da existência de conflito entre os integrantes de sua comunidade e não para apurar 
eventual crime de extorsão praticado contra os motoristas que trafegam na Rodovia MT-
208. 8) Em segundo, conforme noticiado nos autos a prática ocorre há 20 (vinte) anos, 
com o conhecimento de todos (população e órgãos públicos). 9) A conduta é objeto de 
diversas matérias jornalísticas que comprovam a habitualidade. Conforme matéria 
publicada na internet (http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/01/legalidade-
da-cobranca-de-pedagio-em-terras-indigenas-gera-discussao.html) existem 78 rodovias 
federais que passam dentro de terras indígenas e que 'A Funai diz que negocia, com apoio 
do Ministério Público, uma forma de compensação. Reconhece que o diálogo é difícil e 
diz que procura uma solução definitiva para o problema. Mas não condena a ação dos 
índios'. 10) Em outra matéria (https://olivre.com.br/mato-grosso-possui-o-unico-
pedagio-indigena-regulamentado-do-pais), encontramos explicação do chefe do Serviço 
de Gestão Ambiental e Territorial da Funai, regional Cuiabá, em relação à tarifa que é 
cobrada na MT-235, nos seguintes termos: 'O que a população precisa entender é que 
essa cobrança não se trata de um pedágio, mas sim do direito de passagem'. 11) Diante 
desse quadro fático evidencia-se a ausência de consciência da reprovação (culpabilidade) 
do fato, em tese, típico e antijurídico, dos indígenas que atualmente praticam a cobrança 
de tarifa para trânsito em suas terras, conduta que vem sendo realizada há 20 (vinte) anos, 
em todo o Brasil, por diversas comunidades indígenas, com o conhecimento público e 
notório de todos os órgãos responsáveis pela fiscalização. 12) Manutenção do 
arquivamento no âmbito das atribuições desta Câmara Criminal. 13) Considerando que 
a matéria contida nestes autos, como visto instaurado a partir da manifestação dos 
próprios indígenas, extrapola a esfera criminal, remetam-se os autos à 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) para 
conhecimento e providências que entender cabíveis. 

 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/6A.CAM - 
6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
132. Expediente: JF/PE-0801453-

43.2020.4.05.8302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2865/2021 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA 
JURIDICA DA 
PRM/CARUARU 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). 

Informações do recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do 
segurado, no período de 04/2006 a 05/2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Realização de diligências. Existência de indícios de que a responsável pelos 
saques indevidos foi a investigada A.Z. da C.S., que possui atualmente mais de 70 anos 
de idade. Considerando que a pena máxima em abstrato cominada ao crime de 
estelionato majorado é de 12 anos (CP, art. 109, III), sendo tal prazo reduzido pela 
metade em razão da idade da investigada (CP, art. 115), verifica-se que se encontra 

https://olivre.com.br/mato-grosso-possui-o-unico-pedagio-indigena-regulamentado-do-pais
https://olivre.com.br/mato-grosso-possui-o-unico-pedagio-indigena-regulamentado-do-pais
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prescrita a pretensão punitiva estatal (Enunciado n° 53 da 2ª CCR). Com relação ao 
possível envolvimento de outras pessoas, conforme ressaltado pelo procurador da 
República oficiante 'as investigações não avançaram nesse sentido, não sendo 
esclarecidos os contornos da fraude perpetrada em detrimento do INSS, tampouco em 
que consistiria a eventual participação das pessoas supramencionadas, nem a vantagem 
obtida por estas no esquema criminoso.' Fatos ocorridos há aproximadamente 10 anos. 
Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de 
linha investigatória potencialmente idônea. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª 
CCR. Homologação do arquivamento, 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). 

 
133. Expediente: JF/PE-0810216-

39.2020.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3286/2021 Origem: GABPR12-FHA - 
FABIO HOLANDA 
ALBUQUERQUE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Havia a 

suspeita de que os investigados J.J.N e J.D.S. teriam acordado a rescisão do contrato de 
trabalho com a empresa da investigada, a fim de que o primeiro deles pudesse receber o 
seguro-desemprego, embora tivesse continuado a trabalhar informalmente na empresa 
em questão. Ocorre que para investigar tais fatos já havia sido instaurado outro inquérito 
policial, com base no qual o MPF denunciou a investigada M.J.D.S. pelo cometimento 
de crimes de patrocínio simultâneo ou tergiversação (CP, art. 355, parágrafo único) e 
requereu o arquivamento, por falta de prova da materialidade delituosa, quanto ao 
suposto crime de estelionato (artigo 171, § 3°, do Código Penal). Aplicação do princípio 
do ne bis in idem. 2) Em relação ao investigado J.M.P.L. inexiste, em nosso juízo, prova 
de que o investigado continuou trabalhando informalmente na empresa reclamada após 
a rescisão de seu contrato formal de trabalho, de modo que não se encontra provada a 
materialidade delituosa do suposto crime de estelionato. 3) Quanto à suposta prática da 
contravenção penal de exercício ilegal da profissão de advogado pelo investigado 
J.C.L.M., já foi requerido o declínio de competência para processar e julgar tal fato, em 
favor do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, não havendo outra providência a 
ser adotada. 4) Por último, tendo o mencionado acordo sido firmado pelo investigado 
J.M.P.L. Em 04/11/2010, o termo final do prazo prescricional de oito anos de eventual 
crime de tergiversação que pudesse ter sido cometido pela advogada já se encontra 
ultrapassado, de maneira que se encontra extinta a punibilidade pela prescrição (CP, art. 
107, IV) da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, IV). 5) Ausência 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). 

 
134. Expediente: JF/PE-0820115-

95.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3287/2021 Origem: GABPRM2-AFAF - 
ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência do crime de tortura, 

previsto no art. 1º, a, da Lei 9.455/1997, tendo em vista a notícia de que guardas 
municipais vinculados à Prefeitura Municipal do Santo Agostinho/PE submeteram a 
suposta vítima a sofrimento físico e/ou mental com o fim de obter confissão de sua 
participação em furto ocorrido no dia 16/09/2018 no prédio do TRE do referido 
município. Conforme se extrai dos autos, a prisão em flagrante foi efetuada por guardas 
municipais logo após a prática de delito de furto qualificado em prejuízo do patrimônio 
das zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). L.S.S. foi preso em 16/09/2018, juntamente com outros indivíduos, 
como suspeitos do cometimento do crime de furto às dependências do TRE localizado 
no Cabo de Santo Agostinho. Da análise dos autos da prisão em flagrante, bem como do 
interrogatório dos presos durante a audiência de custódia, verifica-se que a detenção 
deles aconteceu em momentos e locais diferentes, sendo L.S.S. preso por último, 
apontado pelos outros como sendo o mandante do crime, mas não se encontrava próximo 
ao local onde foi praticado o delito. Somado a isso, no laudo do exame de corpo de delito, 
realizado em 17/09/2018, consta que L.S.S. disse ter sido detido por volta das 17h do dia 
anterior. Em exame físico, não foram observadas lesões traumáticas recentes na 
superfície corporal do custodiado. Os fatos aconteceram em setembro de 2018. Passados 
quase três anos do ocorrido e ainda sem conhecimento preciso das circunstâncias da 
prisão é forçoso reconhecer que resta inviabilizada a colheita de elementos de 
informação que apontem, de forma segura, a materialidade do suposto delito. Mesmo 
que houvesse elementos suficientes a apontar a existência do crime, a autoria não resta 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 75 
 

 
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. 

 

esclarecida. Os guardas municipais que realizaram a prisão dos custodiados não foram 
os mesmos que os apresentaram na sede da Polícia Federal. L.S.S., inclusive, mencionou 
que as pessoas que realizaram a sua captura eram guardas municipais à paisana, não os 
reconhecendo como os que o levaram à sede da PF, nem os que compareceram à 
audiência de custódia, o que dificulta sobremaneira a identificação de suspeitos, somado 
ao lapso temporal decorrido. Sequer há a indicação de que os agentes eram guardas 
municipais ou policiais civis, militares ou federais, uma vez que não estavam 
uniformizados. Nesse contexto, atento ao princípio da economia processual que orienta 
os atos processuais no sentido de que a atividade jurisdicional deve ser prestada sempre 
com vistas a produzir o máximo de resultados com o mínimo de esforços, evitando-se, 
assim, gasto de tempo e dinheiro inutilmente, injustificável é o prosseguimento das 
investigações ou, até mesmo, a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, por 
absoluta inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. 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). 

 
135. Expediente: JF/PE-0824317-

18.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3278/2021 Origem: GABPR12-FHA - 
FABIO HOLANDA 
ALBUQUERQUE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação 

(CP, art. 355, parágrafo único). O advogado investigado teria defendido na mesma causa, 
simultaneamente, partes contrárias. De acordo com os documentos constantes do 
inquérito, verifica-se que o investigado protocolou nos autos de Reclamação Trabalhista 
petição postulando a juntada de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou o Procurador da 
República oficiante 'para que o agente seja responsabilizado pela prática do crime de 
patrocínio simultâneo, é necessário que ele tenha defendido partes que possuam 
interesses efetivamente antagônicos na mesma relação jurídica processual'. Tal situação 
é diferente daquela posta sob análise no presente caso, pois a conduta do advogado, ao 
firmar o acordo entre as partes na mesma causa trabalhista, objetivou unicamente 
alcançar uma composição amistosa dos interesses daquelas partes, forma de resolução 
de conflitos essa que é inclusive incentivada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não 
verificação de quebra de confiança, uma vez que as partes estavam cientes de que eram 
patrocinadas pelo mesmo causídico. Eventuais irregularidades na atuação do advogado 
circunscritas à esfera processual e da ética profissional. Ausência de indícios da prática 
de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
136. Expediente: JF/PNV-1001371-

93.2020.4.01.3822-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2995/2021 Origem: GABPR23-THPHF - 
TARCISIO HUMBERTO 
PARREIRAS HENRIQUES 
FILHO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). 

Possível recebimento indevido de benefício previdenciário, entre os meses de 03/2007 a 
07/2007, após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante 'identifica-se que o mês de março 
é devido, pois o titular do benefício somente veio a óbito no dia 27, cujo pagamento 
ocorreu em abril'. Com relação às outras 04 (quatro) parcelas recebidas, em tese, de forma 
indevida, consta dos autos que os respectivos valores foram utilizados para pagamento 
das despesas do funeral do titular do benefício e também para o sustento da viúva do 
segurado, uma vez que o deferimento da pensão por morte em seu favor somente ocorreu 
04 (quatro) meses após o óbito. Ausência de indícios da prática de crime, no caso 
concreto. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
137. Expediente: JF-RDO-1001634-

70.2020.4.01.3905-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2973/2021 Origem: GABPRM1-RMS - 
RAFAEL MARTINS DA 
SILVA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86 c/c 

art. 171, § 2°, III, do CP. Suposta irregularidade na aplicação de recursos do Fundo 
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Constitucional do Norte (FNO), obtidos por meio de financiamento junto ao Banco da 
Amazônia (BASA), consistente na ausência de aplicação dos valores nas finalidades 
previstas em contrato ou em sua aplicação em fins não previstos no instrumento de 
crédito, bem como defraudação das garantias concedidas nos contratos. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme ressaltou o Procurador da 
República oficiante, os recursos estavam sendo aplicados nas fazendas de propriedade 
do investigado, em que pese as irregularidades de cunho administrativo. Não consta 
dos autos informações que permitam concluir que o investigado utilizou-se de meio 
fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível 
descumprimento contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou 
administrativa. Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de conduta 
criminosa, no caso concreto. Subsidiariedade do Direito Penal. Precedentes da 2ª CCR: 
NF n° 1.35.003.000018/2021-43, 803ª Sessão de Revisão, de 22/03/2021; NF n° 
1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. 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). 

 
138. Expediente: JF-RIB-5000056-

18.2021.4.03.6102-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3277/2021 Origem: GABPRM4-DOM - 
DANIELA GOZZO DE 
OLIVEIRA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de uso indevido 

de sinal público, previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal. O investigado realizou 
postagem em grupo social que consistia de uma imagem constando a ex-prefeita de 
Ribeirão Preto, o atual prefeito e o secretário municipal de saúde de Ribeirão Preto, ao 
lado do brasão da Polícia Federal. Acompanhando a imagem, havia texto do 
investigado acerca de seu descontentamento com o atual governo municipal. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em que pese a utilização de sinal público, 
as circunstâncias da ocorrência e as declarações do investigado deixam evidente que o 
investigado não teve finalidade de obtenção de proveito próprio ou alheio, muito menos 
de prejuízo alheio, nem visou dar ares oficiais à postagem, não atingindo o bem jurídico 
tutelado pelo tipo penal, que é a fé pública. A utilização do brasão se deu para sinalizar 
que a postagem tratava da Polícia Federal, no exercício da livre manifestação do 
pensamento, direito individual consagrado no art. 5º da CF. Nesse sentido: 'O direito 
fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões 
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são 
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não 
compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão 
sob a guarda dessa garantia constitucional'. (STF ' ADI 4451, Relator Ministro 
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018). 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). 

 
139. Expediente: JF/ROO-1001416-

78.2020.4.01.3602-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3224/2021 Origem: GABPRM2-RBL - 
RAUL BATISTA LEITE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime previsto no artigo 297, § 3º do 

Código Penal. Representante de pessoa jurídica que teria efetuado os registros na CTPS 
de terceiro, mantendo-o como empregado, cabendo a este os encargos trabalhistas e 
previdenciários do empregador, apesar de não estar efetivamente desenvolvendo 
atividades pela empresa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas 
diligências os fatos narrados não foram comprovados. Apresentação de documentos que, 
embora pudessem ser questionados, foram confirmados pelo empregado e pelo 
empregador. Além disso, a realização de entrevistas de ex-funcionários que laboraram em 
anos diversos entre 2010/2018 na empresa evidenciou, de modo unânime, que todos 
conheciam o empregado investigado e todos asseveraram que ele trabalhou no local como 
mestre de obras. Nesse contexto, não há elementos mínimos que justifiquem a acusação 
por fraude em anotação de CTPS e documentos previdenciários, à vista dos indícios de 
efetiva relação trabalhista entre o empregado e a empresa investigados. Esgotamento das 
diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e inexistência de linha investigatória 
potencialmente idônea. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as 
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 
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). 

 
140. Expediente: JF-RO-1003770-

37.2020.4.01.4100-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2977/2021 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 

3°). Comunicação de que ex-Secretária de Educação de Nova Mamoré teria orientado 
pessoa contratada pela respectiva secretaria a solicitar o benefício assistencial do Bolsa 
Família, para 'reforçar' o salário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Com relação à funcionária contratada que recebeu indevidamente o benefício 
assistencial, já foi oferecida denúncia pelo crime de estelionato majorado (autos n° 
0001811-81.2016.4.01.4102). Quanto à então Secretária de Educação supostamente 
responsável pela orientação, as diligências realizadas pela Polícia Federal constataram 
que ela exerceu o referido cargo no período de 02/01/2009 a 05/04/2012, sendo que o 
recebimento indevido do Bolsa Família pela funcionária contratada ocorreu em período 
diverso (de 06/2012 a 06/2015). Além do mais, ao ser ouvida, a ex-Secretária de 
Educação afirmou sequer conhecer a referida empregada da secretaria. Ausência de 
indícios da prática de crime pela então Secretária de Educação. 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). 

 
141. Expediente: JF-RO-1007960-

09.2021.4.01.4100-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3435/2021 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes de apropriação 

indébita (CP, art. 168) e/ou desobediência (CP, art. 330), por parte de gerentes da Caixa 
Econômica Federal, em razão de suposta morosidade no desbloqueio de valores 
correspondentes ao PIS de determinado trabalhador. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Oitiva dos envolvidos. Informações de que a impossibilidade de 
saque das verbas por parte do trabalhador ocorreu em virtude de devolução dos valores 
ao Poder Executivo Federal, pois de acordo com o Ministério do Trabalho, caso a 
pessoa deixe de sacar o abono do PIS dentro do prazo estipulado, a quantia é devolvida 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ' FAT, podendo ser sacada posteriormente por 
meio de ação judicial. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
142. Expediente: JF-SOR-5004514-

54.2021.4.03.6110-TCO 
- Eletrônico  

Voto: 3274/2021 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática, em tese, do crime previsto no 

art. 140, na forma do art. 141, I, ambos do CP. Conforme apurado, por volta das 10:45 
horas do dia 25 de junho de 2021, o investigado teria arremessado moedas em direção 
ao Presidente da República, entre populares que acompanhavam solenidade de 
premiação a estudantes, em área anexa à instituição de ensino situada no município de 
Sorocaba/SP. Na mesma ocasião, teria dito palavras ofensivas como 'genocida' e 
'traíra'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A narrativa dos fatos tais 
como apresentada indica, em princípio, o exercício da livre manifestação do 
pensamento, direito individual consagrado no art. 5º da CF. O próprio depoimento do 
autor do fato é suficiente para indicar que sua ação teve como motivo exteriorizar seu 
descontentamento com a situação política. De fato, o delito apontado, previsto no art. 
140 do CP, exige elemento subjetivo específico consistente no ânimo de ofender a 
honra alheia (animus injuriandi), não constatado no caso. Em verdade, este não se 
confunde com a exteriorização de descontentamento político. Nesse sentido: 'O direito 
fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões 
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são 
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não 
compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão 
sob a guarda dessa garantia constitucional'. (STF ' ADI 4451, Relator Ministro 
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018). Por fim, a 
apuração de eventual crime contra a honra do Presidente da República depende de 
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requisição do Ministro da Justiça, o que não se contempla nos autos (CP, arts. 141, I, 
c/c 145, parágrafo único). 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). 

 
143. Expediente: PRM/SOR-3411.2017.000456-

3-INQ 
Voto: 3215/2021 Origem: GABPRM1-OSHJ - 

OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial foi instaurado para apurar a possível prática de crimes tipificados nos 

artigos 297 e ou 304 c.c. 297 do Código Penal. Consta nos autos que R.J.P., representado 
pela advogada R.F.G.L., instruiu petição inicial de ação previdenciária ajuizada perante o 
Juizado Especial Federal de Sorocaba, visando à concessão do benefício administrativo de 
auxílio-doença, com o documento 'CONIND - Informações de Indeferimento', 
supostamente emitido pelo MPAS/INSS, no qual constou como motivo do indeferimento 
do pedido administrativo a 'falta de qualidade de segurado especial'. Segundo restou 
posteriormente apurado, porém, o real motivo do indeferimento do pedido administrativo 
de concessão do benefício foi o 'não comparecimento para realização de exame médico 
pericial'. Promoção de arquivamento considerando a ausência de elementos suficientes da 
autoria delitiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De início, verifica-se 
que o Enunciado nº 71 estabelece: '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.' Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, 
de 10/02/2020. Enunciado que não se aplica integralmente ao caso em exame, razão que 
motivou a elaboração de voto e não despacho monocrático (Enunciado nº 65). No caso, 
R.J.P., sua irmã e seu cunhado sustentaram que o investigado compareceu ao INSS para a 
realização da perícia, mas foi impedido de a realizar pelo funcionário do pré-atendimento, 
e negaram terem sido os responsáveis pela falsificação do documento emitido pela 
autarquia previdenciária. A advogada, que apresentou o documento no Juizado Especial 
Federal, também negou envolvimento na adulteração do documento, o qual alegou ter 
recebido da forma como foi encartado ao processo. No curso da ação previdenciária, R.J.P. 
declarou que não procurou o INSS, mas diretamente a advogada. Pondera-se que caso o 
investigado possuísse a intenção de confirmar a informação inserida no documento 
adulterado, segundo a qual o benefício foi indeferido por ausência da condição de segurado 
especial, afirmaria que procurou sim o INSS e que o benefício lhe foi negado. A afirmação 
de que não procurou o INSS, porém, melhor se coaduna com o real motivo do 
indeferimento do pedido administrativo por ele formulado (ausência à perícia médica). As 
declarações de R.J.P. e de seu cunhado apresentadas pela advogada também não 
constituem indícios idôneos da responsabilidade criminal do primeiro, uma vez que não 
confirmam a entrega do documento já adulterado à advogada, mas sim que a perícia médica 
não se realizou, tal como constava no documento original. Tampouco o fato de ter a 
advogada apresentado uma cópia do documento adulterado se mostra apta a comprovar 
que a adulteração foi realizada por seu cliente ou por determinação dele, na medida em que 
não elimina a possibilidade de a adulteração ter ocorrido após a entrega de tal documento 
à advogada. Há que se considerar, ainda, que, como trabalhadores rurais e por terem 
cursado apenas o ensino fundamental, R.J.P. e sua irmã certamente não tinham 
conhecimento de que o motivo inserido no documento original ensejaria a extinção da ação 
previdenciária sem julgamento do mérito, e tampouco o outro motivo que dele deveria 
constar para que fosse possível a obtenção de um provimento jurisdicional favorável. Não 
constatado prejuízo ao INSS. 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). 

 
144. Expediente: 1.00.000.008417/2021-06 – Eletrônico 

(Notícia de Fato 2020/291339)  
Voto: 3272/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposta captação ilícita de sufrágio e/ou corrupção eleitoral 

em razão da instalação de poços artesianos com fins eleitorais no Município de Verdejante/PE. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após diligências, não se constatou a 
perfuração de poços no período eleitoral. Inexistência de indícios da prática de crime e de justa 
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causa para o prosseguimento da investigação criminal. Homologação do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do C 

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

 
145. Expediente: 1.00.000.012901/2021-21 – Eletrônico 

(APN 0600108-60.2021.6.19.0016)  
Voto: 3403/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Ação penal. Investigações que culminaram na descoberta de organização criminosa liderada 

por então candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a qual tinha como objetivo a prática 
de infrações penais, em especial a arrecadação de vantagens indevidas em troca da concessão 
de privilégios ilícitos a empresários ligados ao esquema criminoso durante a gestão municipal. 
Decisão proferida no STF que remeteu os autos à Justiça Eleitoral para a adoção das 
providências pertinentes, considerando a existência de indícios de crime eleitoral. O Ministério 
Público Eleitoral, por sua vez, promoveu o arquivamento exclusivamente em relação aos 
supostos crimes eleitorais, considerando que a) a decisão da lavra do Supremo Tribunal Federal 
somente pode ser interpretada no sentido de oportunizar aos órgãos da Justiça Eleitoral ' 
Ministério Público e Juiz Eleitoral ' o exame de todo o contexto fático e probatório constante 
no processo; e b) a eleição do então candidato era a etapa que garantia a vantagem futura, certa 
ou esperada em razão do exercício do mandato, ou seja, a direção finalística dos atos praticados 
pela ORCRIM era o ataque à administração pública e não ao processo eleitoral. Discordância 
do Juiz Eleitoral por entender que a conclusão do Ministério Público viola a decisão da Suprema 
Corte, a exigir outra medida que não o pedido de arquivamento, sem ao menos o 
aprofundamento das investigações. Remessa dos autos à 2ª Câmara com fundamento no art. 
357, § 1º, do Código Eleitoral c/c art. 62, IV, da LC 75/93 e no Enunciado nº 29 deste 
Colegiado. Não há que se falar em obrigatoriedade de oferecimento de denúncia, sem que o 
Ministério Público, dominus litis da ação penal, fosse dada a oportunidade de proceder a 
necessária análise de todo o contexto probatório. E assim, após minuciosa análise e não 
vislumbrando outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, o 
Ministério Público Eleitoral promoveu o arquivamento exclusivamente em relação aos supostos 
crimes eleitorais. Não há nenhum óbice nesse proceder. Ausentes elementos suficientes da 
materialidade delitiva para a denúncia e não vislumbradas outras diligências capazes de 
esclarecer o ocorrido, e sendo certo que o arquivamento que não gera coisa julgada, podendo 
as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), voto pela 
manutenção do arquivamento, exclusivamente em relação aos eventuais crimes eleitorais 
investigados neste feito, com a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento exclusivamente dos crimes eleitorais, com remessa dos autos à Justiça Estadual 
do Rio de Janeiro para análise dos demais crimes, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O advogado Dr. Fernando Fernandes, OAB/RJ Nº 108329, realizou sustentação oral. 

 
146. Expediente: 1.00.000.012918/2021-89 - Eletrônico  Voto: 3312/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão na qual a noticiante 

narra violação dos seus direitos individuais por sistemas de tecnologia, dentre outros assuntos, 
além de interferência de terceiros em suas conexões de internet, prejudicando as transmissões 
que faz em suas redes sociais, em especial para acompanhamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investiga desmandos no combate à pandemia da Covid-19. Promoção de 
arquivamento por ausência de justa causa. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos noticiados carecem de verossimilhança. Narrativa 
desacompanhada de elementos de informação capazes de evidenciar e corroborar o teor das 
alegações ou permitir a adoção de uma linha investigativa potencialmente idônea. 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). 

 
147. Expediente: 1.11.000.000756/2017-76 - Eletrônico  Voto: 3466/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado em razão dos indícios de que, além de crime 

contra a ordem tributária relativo ao ano-calendário 2005 investigado em autos próprios, os 
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responsáveis legais de empresa privada praticaram também, em tese, o crime de lavagem de 
capitais mediante a constituição de pessoas jurídicas com propósito de dissimular a origem, 
movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 
penal, assim como converteu os mesmos em ativos lícitos, com a inserção na movimentação 
empresarial e utilização na atividade econômica dos valores sonegados. Os crimes contra ordem 
tributária foram objeto de denúncia e a ação penal encontra-se em trâmite na 4ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Alagoas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas 
diversas diligências, observa-se que as informações obtidas com as quebras de sigilos bancários 
e fiscais não foram aptas a configurar indícios de crimes atribuíveis aos representantes das 
empresas investigadas. Cumpre ressaltar que as Declarações de Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica das referidas empresas demonstram que não houve aporte vultoso de capital e os sócios 
de tais empresas também não apresentaram aumento exponencial de seus patrimônios. 
Ausência de elementos que apontem para a origem ilícita dos recursos. 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). 

 
148. Expediente: 1.11.000.001004/2020-28 - Eletrônico  Voto: 3107/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposta fraude perpetrada por estudante contra a 

Universidade Federal de Alagoas ' UFAL. Consta dos autos que o investigado compareceu na 
sua colação de grau sem possuir nota do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC, no sistema, 
conduta em desacordo com a Resolução nº 16/2002-CEPE. A UFAL consignou que o discente 
foi informado sobre a impossibilidade em participar da colação de grau, mas, para não perder 
a cerimônia, teria enviado um e-mail falso ao cerimonial, em que o Chefe Titular da Divisão 
de Registro Acadêmico autorizava sua participação no evento. Possível prática do delito 
previsto no art. 299, CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme 
ressaltado pela Procuradora oficiante, o e-mail supostamente enviado pelo investigado está 
ilegível e, tendo sido oficiada, a UFAL não encaminhou cópia legível do documento. Ademais, 
não se evidenciou o dolo específico do tipo do art. 299, do CP, ou seja, o intuito de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Homologação 
do 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. Expediente: 1.11.000.001346/2020-48 - Eletrônico  Voto: 3471/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a honra praticado contra Juízes do E. TRT 19. No 

julgamento dos embargos de declaração do autor, o juízo afirmou que: "Por fim, noto que o 
embargante afirma ter 'que aturar os abusos Excelentíssimos Juízes deste Egrégio TRT 19, que 
alguns não têm escrúpulos para ocupar uma função de Juiz'. A afirmação é genérica, mas é 
ofensiva em relação a uma coletividade específica de magistrados, sem fundamentos revelados. 
Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo reclamante e, diante das 
acusações formuladas (vide art. 40 do Código de Processo Penal), DETERMINO o envio de 
cópia integral dos autos digitais ao Ministério Público Federal (preferencialmente por meio 
digital), para as providências que entender de Direito. Para tanto, esta decisão vale como ofício, 
com as homenagens de estilo. Observe-se que o autor (reclamante) não informa nos autos a 
numeração de sua residência." Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Note-se que 
a crítica foi dirigida a alguns juízes do TRT 19, que não teriam escrúpulos para ocupar uma 
função de juiz. O autor/reclamante não mencionou nomes de magistrados. Ocorre que nos 
crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção de macular a honra alheia de pessoas 
determinadas. Sem o dolo específico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em 
crimes de calúnia, difamação ou injúria. Portanto, embora a frase do autor seja temerária e 
inoportuna, não é suficiente para caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo 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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150. Expediente: 1.13.002.000088/2019-54 - Eletrônico  Voto: 3370/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TEFÉ-
AM 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de termo de declaração prestado pelo Coordenador da CTL 

FUNAI ' Tefé/AM, no qual declarou que o Tuxaua da Aldeia Ramal do Tukano I, o manteve 
em cárcere privado no interior da referida aldeia, durante uma visita profissional. Conforme 
declaração, no dia 23/02/2019, em visita à aldeia teria sido mantido em cárcere privado no 
referido povoado indígena durante, aproximadamente, 06 (seis) horas, ocasião em que sofreu 
inúmeras ameaças à sua integridade física. Após sua libertação, por intervenção de uma equipe 
da polícia militar, o servidor permaneceu por algum tempo em Tefé, sendo tratado com 
hostilidade pelas lideranças que compõem a UNIPI - MRSA - União dos Povos Indígenas do 
Médio Solimões e Afluentes, durante eventos e atividades ligadas ao movimento indígena, uma 
vez que não o aceitam como coordenador local da FUNAI. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Em razão das ameaças contra sua vida, o noticiante foi deslocado para 
Manaus, ainda respondendo pela CTL-Tefé, até a nomeação para função com exercício na sede 
da FUNAI em Brasília-DF (Portaria nº 941/PRES, de 12/07/2019). O presidente substituto da 
FUNAI destacou que a instituição atuou no sentido de garantir a integridade física/psicológica 
do servidor, face ao grave cenário de ameaças a que o mesmo estava submetido na cidade de 
Tefé/AM. A remoção do servidor, medida de âmbito administrativo foi suficiente para afastar 
a iminência do delito, pelo que se conclui ser desnecessária qualquer atuação por parte do 
Ministério Público Federal. 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). 

 
151. Expediente: 1.14.000.001190/2021-74 - Eletrônico  Voto: 3037/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação de servidor da Universidade Federal da Bahia, 

relatando que um empréstimo consignado do Banco do Brasil, não requisitado e sem contrato, 
foi inserido na sua folha de pagamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme apurado, a UFBA esclareceu que o noticiante, dentre outras consignações, tem um 
empréstimo firmado com o Banco do Brasil iniciado no mês de abril/2019, com parcelas 
mensais no valor de R$311,18, as quais vêm sofrendo alterações desde outubro/2019 e, nos 
meses de abril e maio/2021 o valor do desconto foi fixado em R$224,50. Assim, como afirmado 
pela Procuradora oficiante, 'verifica-se a inexistência de fraude, tendo o representante 
possivelmente não reconhecido o empréstimo em tela em face da variação do valor'. 
Inexistência de indícios da prática de crime e de justa causa para o prosseguimento da 
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). 

 
152. Expediente: 1.14.000.001493/2021-97 - Eletrônico  Voto: 3308/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão na qual o 

noticiante em extensa narrativa afirma, em apertada síntese, ser vítima de reiteradas violações 
a seus direitos pessoais, bem como a ocorrência de crimes ambientais e contra a saúde pública, 
supostamente praticados por órgãos públicos e organizações criminosas, razão pela qual solicita 
'ser informado exclusivamente Sr Aras' e 'ser ouvido urgente com autoridades da Polícia 
Federal'. Promoção de arquivamento. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa desacompanhada de elementos de informação capazes de 
evidenciar e corroborar o teor das alegações ou permitir a adoção de uma linha investigativa 
potencialmente idônea. Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o ora 
representante noticiou sobre os mesmos fatos a órgãos diversos, a exemplo do Ministério 
Público do Estado da Bahia, Judiciário, Conselho Nacional do Ministério Público e Polícia 
Civil, demonstrando possivelmente sua irresignação com o resultado da representação e 
imputando, em consequência, conduta delituosa por parte das autoridades que atuaram no caso. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do arquivamento. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
153. Expediente: 1.14.000.001692/2021-03 - Eletrônico  Voto: 3422/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. 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). Para configuração da tipicidade delitiva, imprescindível que o autor dê 'causa à 
instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação 
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, 
imputando-lhe crime de que o sabe inocente', não havendo nos autos elementos mínimos que 
indiquem a prática criminosa por parte do Representado. Como bem ressaltou a Procuradora 
da República, 'os elementos de prova até então produzidos, via inversa, apontam para o fato de 
que o denunciante que deu causa à deflagração do PAD n. 53180.04360712019-98 assim atuou 
imbuído da certeza de que os crimes imputados à Representante efetivamente ocorreram, o que 
se extrai da riqueza de detalhes do relato levado à apreciação da EBCT, que contou, inclusive, 
com sugestão de diligências a serem adotadas no curso da investigação ' entre as quais 
consignou-se a oitiva de clientes do escritório de advocacia que possuíam causas em desfavor 
da EBCT ', bem como da decisão da Corregedoria da EBCT pela instauração do PAD e pela 
quebra de sigilo do e-mail da Representante no curso das apurações'. Evidente ausência de dolo. 
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). 

 
154. Expediente: 1.14.002.000151/2021-30 - Eletrônico  Voto: 3060/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO 
FORMOSO-BA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Procuradoria do Trabalho de Juazeiro/BA, com cópia 

de inquérito civil que apura suposta ilegalidade de empresa privada em acordo de redução de 
salário sem a devida redução de jornada prevista na Lei 14.020/202. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O art. 14 da referida lei estabelece que: 'As irregularidades 
constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata 
esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990'. Aplicação do princípio da intervenção mínima. Direito violado protegido por meio de 
sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). Os fatos restritos à esfera trabalhista estão 
em análise pelas vias adequadas. Inexistência de indícios da prática de crime e de justa causa 
para o prosseguimento da investigação criminal. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 
1.10.000.000428/2020-11, Sessão de Revisão nº 784, de 05/10/2020, unânime e 
1.26.001.000327/2020-61, Sessão de Revisão nº 809, de 17/05/2021, unânime. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
155. Expediente: 1.14.002.000152/2021-84 - Eletrônico  Voto: 3284/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO 
FORMOSO-BA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela 1ª Vara de Feitos de 

Relações de consumo, cível e comercial da comarca de Jacobina-BA, relatando que 
demandante em ação de alimentos admitiu, em depoimento, que recebia bolsa família por ter 
omitido a existência de união estável. Possível prática do crime de estelionato previdenciário 
(CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Razão assiste ao 
Procurador da República ao afirmar que 'instaurar uma investigação criminal demandaria 
comprovar se a união estável existia, ouvir uma série de testemunhas, verificar se a representada 
apenas permaneceu recebendo o bolsa família ou/e se, dolosamente, o atualizou, omitindo a 
informação do relacionamento. Mesmo assim, seria complicado a prova do elemento doloso 
necessário para tipicidade penal'. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
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). 

 
156. Expediente: 1.14.003.000068/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3058/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). 

Comunicação remetida pelo Ministério Público Estadual para apuração de possível fraude no 
recebimento do Auxílio Emergencial, envolvendo proprietário de empresa privada que prestou 
serviços para a campanha de candidato a vereador, conduta esta que poderia indicar situação 
financeira incompatível com os requisitos para recebimento do benefício emergencial. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com o que se apurou nos autos, o 
representado informou que não solicitou o referido benefício, devolvendo o valor recebido 
indevidamente, conforme comprovante apresentado. Ausência de indícios da prática de crime, 
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). 

 
157. Expediente: 1.15.000.001006/2021-59 - Eletrônico  Voto: 3036/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Justiça do Trabalho, 

informando possível prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). 
Informação, em ação trabalhista, de que pessoa determinada teria recebido seguro-desemprego 
durante período de vínculo empregatício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme consta na sentença da ação trabalhista, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo 
empregatício entre a reclamante e a empresa no período de 03/01/2020 a 21/06/2020, 
determinando as devidas anotações na CTPS, o que até então não havia sido feito pela 
reclamada. Apurou-se ainda que a investigada recebeu o seguro-desemprego no período de 
outubro de 2019 a janeiro de 2020. Assim, o recebimento indevido consubstanciou-se em 
apenas uma parcela da benesse, referente a janeiro (paga em fevereiro). O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do feito concluindo ser adequada a incidência 
do princípio da insignificância 'considerando a existência de mínima ofensividade e reduzido 
grau de reprovabilidade do comportamento, bem como pelo baixo valor do proveito econômico 
auferido, e que o fato não gerou repercussão social minimamente significante'. De fato, a 
possível fraude resultou em prejuízo de pequeno valor. Contudo, não se aplica o princípio da 
insignificância ao crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, conforme jurisprudência do STJ 
(AgRg no AREsp 1.644.157/PB). Por outro lado, o dolo da agente em fraudar não restou 
evidenciado. Além de não ter sido empregado meio fraudulento para viabilizar a concessão ou 
manutenção do benefício, não é possível depreender que houve a intenção de se obter a 
vantagem. A investigada sequer teve a carteira assinada quando da admissão no novo emprego, 
que se deu em 03/01/2020, necessitando entrar com a reclamação trabalhista para assegurar os 
seus direitos, ao passo que não mais recebeu o seguro-desemprego nos meses seguintes ao 
início do vínculo trabalhista. Dolo não evidenciado. 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). 

 
158. Expediente: 1.15.000.001205/2021-67 - Eletrônico  Voto: 2937/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, para 

apurar a possível prática de injúria por brasileira residente no exterior. Consta dos autos que a 
investigada, utilizando-se da rede social Instagram, disse que desejava a morte dos eleitores do 
atual Presidente da República, após tomar a vacina contra a COVID-19. O post publicado 
possui texto com o seguinte teor: 'um misto de alívio e angústia. muita alegria por ter chegado 
a minha vez mas uma revolta que vira o estômago de pensar que realidade essa está tão longe 
das pessoas que mais amo e que vivem no Brasil - exceto aqueles que votaram no Bolsonaro. 
essas eu quero que morram." (sic). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Conforme afirmado pelo Procurador da República, as palavras proferidas pela investigada 'não 
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se dirigem a um destinatário determinado, ou ao menos determinável, de modo que dela não se 
pode inferir uma incitação à injúria, isto é, desonrando subjetivamente um indivíduo 
específico'. Ausência de materialidade. 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). 

 
159. Expediente: 1.15.000.001288/2021-94 - Eletrônico  Voto: 3442/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85, por parte do 

Superintendente do Ibama no Ceará. Comunicação da ausência de resposta aos ofícios 
expedidos pelo MPF nos autos de procedimento preparatório. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Conforme consignado pelo Procurador da República oficiante, o 
Superintendente do Ibama no Ceará foi intimado, tendo encaminhado esclarecimentos com 
comprovação do envio das informações requisitadas. Verificação do cumprimento, ainda que 
extemporâneo, da ordem. Conduta dolosa não evidenciada. Falta de justa causa para persecução 
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
160. Expediente: 1.15.000.001891/2020-95 - Eletrônico  Voto: 3115/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes contra a ordem tributária (arts. 1º, I e 

2º, I da Lei n° 8.137/90). A Receita Federal realizou fiscalização em empresa relativamente aos 
impostos e contribuições sociais abrangidos pelo regime tributário do Simples Nacional, 
referente ao período de 2011. Conforme apurado pela autoridade fazendária, a empresa 
contribuinte não declarou no aplicativo próprio a totalidade da receita bruta auferida em sua 
atividade operacional, constituindo tal conduta em infração à legislação do Simples Nacional, 
por oferecer à tributação uma base de cálculo menor do que a real. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem pontuado pelo Procurador oficiante após colher os 
depoimentos das gestoras da empresa, 'é forçoso concluir que não houve prévia determinação 
em sonegar tributo, vez que os fatos irregulares decorreram de erros cometidos no 
gerenciamento da empresa, sendo que tal equívoco não configura prática criminosa, no máximo 
o que pode ser efetuado é a cobrança pelo fisco dos valores que entender devidos, mas não 
punição criminal às investigadas'. Com efeito, exatamente pela inexistência de fraude que a 
Delegacia da Receita Federal aplicou, tão somente, as multas de 75% (setenta e cinco por cento) 
e não de 150% (cento e cinquenta por cento), percentual de aplicação obrigatória quando 
identificada a prática de sonegação, fraude ou conluio, nos termos do art. 44, §1º da Lei 
9.430/96. Assim, em que pese tenha ocorrido a inobservância da legislação tributária federal, 
não há a presença de quaisquer das condutas elencadas na Lei nº 8.137/90, a importar na 
tipificação penal das irregularidades constatadas Dolo não evidenciado. 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). 

 
161. Expediente: 1.15.002.000459/2019-23 - Eletrônico  Voto: 3230/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). 

Suposto recebimento indevido de benefício previdenciário de auxílio-doença a segurada 
especial que possuía empresa vinculada ao seu CPF. O prejuízo ao erário foi calculado em R$ 
4.320,81. A segurada deixou de se manifestar na investigação administrativa a cargo do INSS. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em audiência destinada ao oferecimento 
de Acordo de Não Persecução Penal, a investigada afirmou ser pessoa de baixa instrução, 
exercer atividade de agricultora, e admitiu que, de fato, fora aberta uma empresa em seu nome, 
por inciativa de seu ex companheiro, tendo assinado a documentação pertinente à constituição 
da empresa sob ameaça daquele. Acrescentou, ainda, que seu ex companheiro atentara contra 
sua vida e que desenvolvera doença psiquiátrica em decorrência dos maus tratos de que fora 
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vítima. Inexistência de dolo. Falta de justa causa para persecução penal. Aplicação da 
Orientação nº 30, da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 

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

 
162. Expediente: 1.16.000.001158/2021-14 - Eletrônico  Voto: 3393/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO EM CPI 

PRATICADO POR EX-MINISTRO DA SAÚDE. RECURSO DO INTERESSADO. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). FATO IMPUTADO COMO 
INVERÍDICO É OBJETO DE APURAÇÃO DA CPI. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA 
PRÁTICA DE CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada em face 
do ex-Ministro da Saúde, na qual afirma que o representado teria praticado, em tese, crime de 
falso testemunho durante depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito. Narra o 
representante que o ex-Ministro afirmou, na CPI da Pandemia, que o país poderia ter iniciado 
a vacinação contra a Covid-19 em novembro de 2020, mas que o fato é manifestamente falso 
pois a primeira vacina foi aplicada pelo Reino Unido em 08/12/2020 e não se tem notícia de 
pedido de registro de vacina na ANVISA em 2020. 2. O Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento, afirmando ter se tratado de 'uma mera opinião sobre a possibilidade 
de início antecipado de vacinação e não de uma afirmação sobre a existência ou não de um fato 
incontroverso e por isso ela não pode ser qualificada como 'falsa' ou como 'verdadeira' para fins 
de enquadramento no referido tipo penal'. 3. O representante interpôs recurso, alegando que a 
testemunha não pode exprimir juízo de valor, exceto se assim claramente o disser antes, nos 
termos do art. 213 do CPP. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. A CPI da 
Pandemia foi iniciada com o objetivo de apurar as ações e omissões do Governo Federal no 
enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, o que inclui exatamente a averiguação, 
dentre outros, sobre o possível atraso na campanha de vacinação1. O Plano de Trabalho da 
Comissão aponta que 'a ideia é apurar se as autoridades de saúde agiram ou não de maneira 
imprudente ou sem a devida técnica, se foram ou não omissas, se deixaram ou não de efetuar 
planos de contingência ou se agiram ou não, com a antecedência necessária, de forma planejada 
e integrada'2. 6. A controvérsia reside exatamente em averiguar se o Governo Federal possuía 
condições de implementar mais rapidamente um calendário de vacinação. Assim, como 
afirmado pelo membro oficiante, não há fato incontroverso que permita a qualificação do 
testemunho como falso ou verdadeiro, pois os fatos ainda estão em discussão. 7. Inexistência 
de indícios da prática de crime. Falta de justa causa para o prosseguimento das investigações. 
8. 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). 

 
163. Expediente: 1.18.000.000885/2021-90 - Eletrônico  Voto: 3329/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do COAF constatou que empresa de 

engenharia elétrica e construção civil e industrial teria declarado faturamento inferior ao 
efetivamente movimentado em suas contas bancárias no período de maio de 2018 e abril de 
2019. Indicou ainda o RIF movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e a 
atividade econômica do sócio-proprietário da referida empresa. Possível cometimento de 
lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Importante ressaltar que esta investigação não tem como objeto apurar crimes tributários. Com 
efeito, estes dependem de Representação Fiscal para Fins Penais após o lançamento definitivo 
do tributo (Súmula Vinculante nº 24/STF). Diligências foram realizadas e apurou-se que não 
há registro criminal, inquérito, ação penal ou condenação em nome do investigado. Como 
afirmado pelo Procurador oficiante, 'dessa forma, apesar de as operações financeiras apontadas 
como atípicas naturalmente levantarem suspeitas, não há indício concreto de que os valores que 
circularam em suas contas bancárias teriam origem criminosa, já que a análise dos seus 
antecedentes penais não apontou qualquer ocorrência delituosa. Pelo contrário, a pesquisa 
ASSPA revelou que J. labora na área de engenharia civil e elétrica há mais de 30 anos, havendo 
assim a possibilidade de que sua empresa tenha prosperado honestamente em atividade 
profissional na qual ele certamente possui know how e experiência, além de atuar 'em todo o 
território nacional''. Assim, os resultados das pesquisas às bases de dados disponíveis não 
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apontam, ao menos, indícios que demonstrem ou suscitem a prática de crime antecedente e, de 
igual modo, da prática do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), e tampouco 
viabilizam a delimitação de linha investigatória idônea, de modo que não há o que se apurar 
nestes autos. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguimento das 
investigações. Homologação do arquivamento, com a ressalta 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). 

 
164. Expediente: 1.18.000.001041/2021-66 - Eletrônico  Voto: 2998/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Apuração de crime de falsificação e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 

304). Consta dos autos que a investigada teria apresentado, por e-mail, diploma falsificado de 
técnico em enfermagem para o Conselho Regional de Enfermagem em Goiás, com o intuito de 
obter a certificação pertinente. Uma vez que o documento foi apresentado por meio digital, o 
COREN/GO procedeu à verificação junto ao órgão emissor, em obediência a uma de suas 
resoluções, constatando, assim, a inautenticidade da documentação. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme afirmado pelo oficiante, 'a apresentação de fac-símile de 
documento contrafeito, apesar dessa característica de inautenticidade, não representou 
potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo art. 304 do Código Penal, qual seja, a fé 
pública'. Homologação do arquivamento. 

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

 
165. Expediente: 1.18.000.001178/2020-30 - Eletrônico  Voto: 2952/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notificação da Superintendência da Polícia Rodoviária 

Federal em Goiás sobre suposto uso indevido de imagem institucional da Polícia Rodoviária 
Federal, perpetrado por dois indivíduos que se passavam por policiais, utilizando-se de 
camisetas e identidades funcionais da PRF, incidindo no crime de falsificação de selo ou sinal 
público (art. 296, §1°, III, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Após 
a investigação preliminar, restou claro que 'as imagens das camisetas, apesar de possuírem a 
grafia PRF, de forma alguma tentavam imitar os uniformes da instituição. Na verdade, eram 
apenas uma motivação usada por um curso preparatório (')'. Ausência de materialidade. 
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). 

 
166. Expediente: 1.18.001.000221/2021-11 - Eletrônico  Voto: 2978/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada em decorrência de expediente encaminhado pela DPF com pedido de 

análise quanto à viabilidade de deflagração de investigação criminal referente à denúncia de 
supostas irregularidades cometidas por instituição de ensino superior privada. Narra a 
denunciante que as vagas de FIES e PROUNI do referido centro universitário só saem para 
alunos que possuem situação financeira excelente e de preferência que sejam membros da Igreja 
Presbiteriana ou Igreja Cristã Evangélica. Alega ainda que, apesar de ser uma instituição 
filantrópica, cobra preços excessivos nos cursos de odontologia e medicina. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos narrados a respeito das bolsas do PROUNI e 
financiamento do FIES são vagos e desprovidos de elementos de prova ou de informação 
mínimos para o início de uma apuração. Ademais, não constam nos autos informações que 
possibilitem contato com a denunciante em busca de maiores esclarecimentos. Arquivamento 
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de 
novas provas (CPP, art. 18). Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do 
arquivamento. Remessa dos autos à 3ª CCR/MPF (Consumidor e Ordem Econômica), para 
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análise da matéria de sua atribuição, referente à suposta cobrança de valores excessivos de 
mensalidades e serviços pela IES particular. 

 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/3A.CAM - 
3A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
167. Expediente: 1.18.001.000232/2021-09 - Eletrônico  Voto: 3031/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-
GO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação encaminhada pelo Ministério Público do 

Trabalho, noticiando a possível prática de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 
149). A representante alega ter trabalhado em horários exaustivos horário de trabalho das 
07:00h às 20h30min; redução salarial; ausência de férias e de 13º salários. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme afirmado pelo oficiante, 'apesar das 
exigências e especificidade não esperadas e encontradas no ambiente de trabalho supracitado 
serem desagradáveis à representante, se tratam de questões trabalhistas, não se caracterizando 
como prática criminosa a ser apurada no âmbito da Justiça Federal. Por outro lado, a suposta 
retenção física do trabalhado no local do trabalho em razão de dívida contraída com o 
empregador poderia caracterizar o crime do art. 149 do CP. No entanto, a representação veio 
desacompanhada de provas mínimas de que tal restrição física teria ocorrido. De fato, sequer 
há provas de uma mera "proibição" verbal.'. Ausência de indícios de materialidade. 
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). 

 
168. Expediente: 1.18.003.000125/2021-52 - Eletrônico  Voto: 2898/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIO 
VERDE/JATAÍ-GO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 171, § 2º, inciso 

II, do Código Penal, diante da informação de que o investigado, na condição de depositário 
judicial, teria alienado o bem depositado, um automóvel. Consta dos autos que o veículo em 
questão foi apreendido quando da prisão em flagrante do investigado, pela prática do delito 
tipificado no art. 70 da Lei nº 4.117/62, que foi objeto de ação penal. Posteriormente, ele 
peticionou a restituição do bem perante o Juízo Federal, tendo sido nomeado como depositário 
fiel. Ato contínuo, o veículo foi alienado para outra pessoa. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Conforme afirmado pelo oficiante, o Termo de Compromisso de Depositário 
foi firmado com o advogado do investigado, sendo esse, portanto, o real depositário do veículo. 
Além disso, em momento anterior à alienação do veículo, foi proferida sentença absolutória em 
favor do investigado nos autos da ação penal. Embora a decisão tenha sido objeto de recurso, 
poderia gerar no leigo a ideia de resolução da questão penal e, consequentemente, de suas 
cautelares. Falta de justa causa para a persecução penal, tendo em vista a 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). 

 
169. Expediente: 1.19.000.001022/2020-11 - Eletrônico  Voto: 2866/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta fraude ao sistema de cotas 

raciais da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) destinado aos autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas, para o curso de Direito, na modalidade 'autodeclarados pretos e pardos que, 
independentemente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas', o que configuraria, em tese, o crime previsto no art. 299 do Código Penal. Revisão 
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ausência de critérios objetivos no momento da 
escolha para determinação da identidade racial do investigado. Subjetividade do conceito 'raça'. 
Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo. Dolo na conduta não evidenciado. 
Atipicidade da conduta. Precedentes da 2ª CCR: 1.30.005.000382/2020-99 e 
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1.30.005.000402/2020-21, 777ª Sessão Ordinária, de 03/08/2020, unânimes, 
1.22.000.001985/2020-20, 781ª Sessão Ordinária, de 21/09/2020, unânime e 
1.19.000.001030/2020-68, 811ª Sessão Ordinária, de 08/06/2021, unânime. Carência 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). 

 
170. Expediente: 1.20.000.000311/2021-63 - Eletrônico  Voto: 3375/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais em face de empresa 

privada que teria praticado o crime de falsidade ideológica ao preencher formulário de 
informações ao fisco com incorreções que prejudicaram a arrecadação. Segundo a Receita 
Federal a 'empresa infringiu o dispositivo previsto no Artigo 32-A, da Lei 8212/91, 
acrescentado na MP 449 de 03/12/2008, e editado na Lei Federal 11.941 de 27/05/2009, ao 
apresentar com incorreções as informações lançadas a título de empresa pertencente ao 
SIMPLES (Código 2), em campo próprio de forma indevida, nas competências compreendidas 
entre 01/2015 a 12/2018, na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a previdência 
Social ' GFIP, subtraindo recursos que deveriam ter sido recolhidos a Seguridade Social através 
da incidência das contribuições previdenciárias patronais: parte da empresa e parte dos terceiros 
destinados a entidades e fundos'. Promoção de arquivamento fundada na ausência de conduta 
dolosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta atribuída aos sócios 
administradores da empresa. É verdade que os administradores são pessoalmente responsáveis 
por eventuais tributos devidos pela sociedade empresária. No direito penal, todavia, não basta 
ocupar posição de mando na sociedade. É necessário demonstrar a forma pela qual a conduta 
foi praticada, com as suas circunstâncias de tempo, autoria, local e modo. Nada disso consta da 
Representação Fiscal. A RFB não ouviu os supostos autores quanto aos fatos a eles imputados. 
Meramente lançou de ofício os tributos que entendeu ser cabíveis. É verdade que a sociedade 
empresária teve faturamento superior àquele que permite a sua admissão no sistema SIMPLES 
de cobrança de tributos. À falta de demonstração de dolo, todavia, a penalidade aos sócios deve 
ser de caráter fiscal-administrativo: a exclusão do sistema SIMPLES. Não havendo indício 
mínimo de dolo, a sanção de caráter extrapenal é suficiente e necessária à repressão da conduta. 
No caso, além de cobrança de todos os tributos devidos, sem os benefícios do SIMPLES, a 
sociedade empresária será penalizada com o acréscimo de multa e juros de mora. Ausência de 
elementos de crime capazes de justificar o prosseguimento das investigações. 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). 

 
171. Expediente: 1.20.000.000407/2021-21 - Eletrônico  Voto: 3071/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), comunicando a possível ocorrência de infração por parte de 
empresa que deixou de enviar, no prazo determinado por Resolução da autarquia, os dados de 
comercialização referentes a outubro de 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Infração de natureza administrativa prevista no art. 3º, inciso VI, da Lei nº 9.847/991. 
Cominação de multa. Não verificação da prática de crime, no caso concreto. Precedente da 2ª 
CCR: Procedimento n° 1.12.000.000122/2016-03, Sessão de Revisão n° 656, de 22/08/2016. 
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). 

 
172. Expediente: 1.20.000.000642/2020-12 - Eletrônico  Voto: 2913/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO 

DE ANOTAÇÃO EM CTPS (CP, ART. 297, § 4º) E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, 
ART. 62, IV). HOMOLOGAÇÃO. 1) Procedimento Investigatório Criminal instaurado após o 
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recebimento de ofício do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, para apurar a prática 
de manutenção de empregados laborando sem registro, bem como sonegação de contribuição 
previdenciária por empresa que foi alvo de ação trabalhista. 2) Quanto à omissão de anotação 
em CTPS, observa-se que "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. 3) Em relação ao suposto crime de sonegação de 
contribuição previdenciária (art. 337-A, CP), observa-se que, após ser oficiada, a Procuradoria 
da Fazenda Nacional informou não haver crédito tributário constituído contra a empresa 
investigada. Ausência, por ora, de condição de procedibilidade para a ação penal (Enunciado 
nº 79 da 2ª CCR). 4) 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). 

 
173. Expediente: 1.20.000.000966/2020-51 - Eletrônico  Voto: 2895/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível 

prática de apologia ao crime (CP, art. 287). Segundo a manifestação, dois internautas postaram 
mensagens que caracterizariam apologia ao crime e discurso de ódio contra mulheres na seção 
de comentários de matéria jornalística exposta em sítio eletrônico. As mensagens em questão 
possuem a seguinte teor: 'Se apanharam é porque mereceram. Ninguém agride ou estupra de 
graça... Lamentável !!! (sic)' e "A vantagem do Mato Grosso é que vc pode spancar e etuprar 
mulheres, exterminar indios, fuzilar sem terra que não danada pa noix... É a região mais 
conservadora do planeta kkkk (sic)'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme afirmado pelo oficiante, 'percebe-se que as palavras proferidas não detêm suficiente 
teor e concreção específicos capazes de colocar em efetivo perigo o bem jurídico em questão. 
O direito penal em geral deve atuar apenas como ultima ratio. No caso do tipo do artigo 287 do 
Código Penal, o filtro constitucional faz com que a criminalização deva acontecer apenas como 
remédio extremo, sob pena de legitimar ingerências abusivas e generalizadas por parte do 
Estado sobre as pessoas'. Assim, não obstante o conteúdo extremamente reprovável dos 
comentários em análise, há de se considerar, no caso, a 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). 

 
174. Expediente: 1.20.002.000085/2021-09 - Eletrônico  Voto: 3359/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Vara do Trabalho de 

Colíder/MT, através do qual informa possíveis crimes decorrentes da ausência de baixa na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ' CTPS, da falta de pagamento de verbas rescisórias 
e de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ' FGTS, por parte dos 
reclamados em determinada ação trabalhista em prejuízo da parte reclamante. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que as irregularidades discutidas na 
lide trabalhista em questão não são capazes de se amoldar a nenhuma figura típica penal. 1) 
Conforme o Enunciado nº 58-2ªCCR/MPF: '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.' 
(Aprovado na 103ª Sessão de Coordenação, de 05/10/2015). 2) O tipo do art. 203 do CP exige 
como elemento objetivo a 'fraude' ou a 'violência', o que não se verifica no presente caso. 3) 
Quanto à omissão de anotação do contrato de trabalho na CTPS (CP, art. 297, §4º), '(') Não 
constitui crime (falsidade de documento público por equiparação) a falta de anotação da carteira 
de trabalho e previdência social do empregado, pelo empregador, senão apenas uma falta 
administrativa e trabalhista, que, mesmo grave, não tem conotação penal. A figura típica do §4º 
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do art. 297 do Código Penal (`Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos 
mencionados no §3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do o 
contrato de trabalho ou de prestação de serviços.') não se identifica, em termos penais, com a 
simples falta de anotação da CTPS, pois, tendo como objeto jurídico a fé pública nos 
documentos relacionados com a previdência social, imprescinde do propósito direto de fraudá-
la (...)' (REsp. 1.459.294-MG, STJ, DJ 21/08/2017, Min, JOEL ILAN PACIORNIK). 4) Com 
relação a um suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), 
observa-se que a base de cálculo da contribuição não alcançou o patamar de R$ 20.000,00. 
Incidência do princípio da insignificância, de acordo com o Enunciado nº 49 da 2ª CCR e com 
o entendimento do STJ (REsp 1709029/MG) que admite a aplicação do referido princípio nos 
crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não 
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 
10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério 
da Fazenda. Crimes não caracterizados. Homologação do 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. Expediente: 1.20.005.000020/2021-25 - Eletrônico  Voto: 3377/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), dando conta de suposto crime contra servidores públicos federais. 
Em despacho não numerado, o Superintendente Regional do INCRA esclarece se tratar de 
possíveis ataques a honra e a moral dos servidores, danos ao INCRA e crimes de desacato a 
funcionários públicos no exercício da função e em razão dela, sem contudo descrever quais 
seriam os fatos supostamente delituosos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Arquivo que contém conversa em que um dos interlocutores, não identificado integralmente, 
faz referência a servidor do INCRA. Aplicação da Súmula 714 do STF: 'É concorrente a 
legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à 
representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em 
razão do exercício de suas funções.' Não há comprovação da data em que a conversa teria 
ocorrido. Ainda que se comprovassem os alegados delitos contra a honra, a notícia não foi 
acompanhada de representação dos ofendidos. Nos termos do disposto no artigo 103 do Código 
Penal e no artigo 38 do Código de Processo Penal, o ofendido decairá do direito de 
representação, se não o exercer no prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber 
quem é o autor do crime. E em havendo se passado mais de seis meses da prática dos alegados 
delitos, mesmo se a prova fosse lícita, já se operou o prazo de decadência (art. 145 do Código 
Penal). Ausência de condição de procedibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

 
176. Expediente: 1.22.000.000045/2021-02 - Eletrônico  Voto: 3330/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral. Suposto crime de captação ilícita de sufrágio, previsto no 

art. 41-A, da Lei 9.504/97, atribuído a então candidatos aos cargos de vereador e prefeito do 
Município de Alvarenga/MG, no pleito de 2020. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Realizada busca e apreensão da residência do investigado J.L.V., o material em 
papel apreendido foi analisado na Promotoria de Justiça e os celulares e computador 
apreendidos foram analisados pela Polícia Civil. Em análise à documentação apreendida, não 
foi identificado qualquer elemento capaz de apontar o cometimento de ilícitos eleitorais. 
Conforme ressaltou o Promotor Eleitoral, 'das anotações contidas nos papéis apreendidos até é 
possível cogitar que se trate de informações sobre compra de votos, mas tenho que é insuficiente 
para a deflagração de ação, porquanto a imputação não passaria de ilações'. Já quanto aos 
equipamentos apreendidos (celulares e computador), a Polícia Civil realizou análise e nada 
encontrou sobre os fatos em apuração. Inexistência de indícios da prática de crime e de justa 
causa para o prosseguimento da investigação criminal. Diante do tempo já decorrido não se 
vislumbra nesse momento diligências razoavelmente exigíveis e inexistência de linha 
investigatória potencialmente idônea 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). 
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177. Expediente: 1.22.000.000247/2021-46 - Eletrônico  Voto: 3331/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou movimentações 

financeiras atípicas operadas pelos investigados. Possível cometimento de crimes contra a 
ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As informações contidas no RIF indicam uma 
movimentação financeira, a crédito e a débito, em conta bancária de empresa pertencente aos 
investigados superior à sua renda anual declarada. Boa parte dessas movimentações foram 
feitas a outras empresas das quais são sócios os próprios investigados. Com efeito, parece haver 
indícios de uma confusão (no sentido técnico da palavra) entre várias empresas dos mesmos 
sócios investigados. Nessa esteira, embora o quanto contido no RIF pudesse indicar uma 
suspeita de indícios de uma possível prática delitiva, tais fatos estariam ligados, à luz do RIF, 
a uma eventual questão tributária ou a questões trabalhistas. Não mais do que isso. 1) 
Inexistência de ação fiscal encerrada ou em andamento em face dos investigados. A 
inexistência de crédito tributário constituído e/ou exigível obsta o prosseguimento da 
persecução penal, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal 
Federal. 2) A teor do artigo 2°, inciso III da Lei nº 9.613/98, são da competência da Justiça 
Federal os crimes de lavagem de dinheiro a) praticados 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 b) quando o crime antecedente for de 
competência da Justiça Federal. Realizadas diligências, não foram encontrados registros de 
crimes de competência da Justiça Federal contra os investigados que pudessem ser 
caracterizados como antecedentes ao possível delito de ocultação de ativos. 3) Ausência de 
elementos mínimos de conduta ilícita que justifique a atribuição 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). 

 
178. Expediente: 1.22.000.001770/2021-90 - Eletrônico  Voto: 2893/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que 

se noticia a prática de racismo na rede social WhatsApp. Possível crime previsto no art. 20, 
§§1º 2º, da Lei nº 7.716/89. Trata-se de mensagem encaminhada pelo investigado com o 
seguinte teor: "Chineses não acreditam em Deus, o Deus deles são o dinheiro. A vida é uma 
passagem, um sopro faça o bem para ter a vida eterna', o que consistiria, em tese, ataque à 
população chinesa, de modo geral, incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor e 
etnia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Constituição Federal, no mesmo 
artigo em que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX), define a prática de racismo como 
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco 
normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de racismo, o que faz entre 
os arts. 3º e 20, descrevendo condutas graves, claramente discriminatórias e merecedoras das 
penas ali atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de 
dois a cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a 
três anos). A conduta descrita no art. 20 é genérica ('praticar, induzir ou incitar a 
discriminação...'), incidindo somente quando outra conduta mais específica não incidir segundo 
a técnica da especialidade. Isso não significa, entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação 
ou manifestação, 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 postagem encaminhada pelo noticiante 
não se mostra suficiente para atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989, uma vez que, 
conforme afirmado pela oficiante, 'há que se ter em mente que nem toda distinção de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional é típica. Da mesma forma, nem toda reprovação a algum 
evento presente associado a determinado grupo pode ser tido como racista. (') não havendo 
como extrair do texto (...) que motivou a digi-denúncia, isoladamente considerado, a intenção 
deliberada de `praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional' '. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal, 
por ausência de dolo especial. Homologação do 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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179. Expediente: 1.22.000.001945/2020-88 - Eletrônico  Voto: 3008/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal autuado a partir de Relatório de Inteligência Financeira 

(RIF) que noticia transações financeiras atípicas por parte de um casal. De acordo com o RIF, 
as movimentações foram consideradas incompatíveis com a capacidade econômico-financeira 
e ocupação, com saques expressivos em espécie e altos valores transferidos para conta de 
mesma titularidade, o que dificultaria a indicação quanto a destinação dos recursos, levantando 
a suspeita de lavagem de capitais e sonegação fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Após diligências, apurou-se que marido e esposa são grandes empresários, 
proprietários de mais de uma dezena de empresas, com filiais em alguns estados, que compõem 
um grupo empresarial. Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou não haver procedimento 
fiscal em andamento para as empresas citadas. Informou ainda que os valores suspeitos 
noticiados estão devidamente justificados pelas escriturações contábeis das empresas, e dizem 
respeito a lucros e dividendos, o que justifica, assim, o recebimento dos valores pela 
investigada, uma vez que uma das empresas se trata de sociedade anônima com capital aberto 
para acionistas. Aventou-se ainda, a prática da lavagem de dinheiro devido a notícia do 
envolvimento de uma das empresas em grande esquema de tráfico de carvão vegetal. Contudo, 
a ação penal foi julgada improcedente por ausência de provas de materialidade. Assim, 
conforme afirmado pelo Procurador oficiante, 'somando estas constatações aos fatos de que as 
empresas de R e M geram grande quantidade de recursos proveniente de atividades 
empresariais lícitas, bem como de que a própria Receita Federal do Brasil declarou que os 
valores noticiados pelo COAF dizem respeito a lucros e dividendos regularmente declarados, 
não subsistem no presente momento indícios da prática de crimes antecedentes aptos a 
caracterizar lavagem de capitais ou a ocorrência de sonegação fiscal ' sendo exigido, para este 
último, a constituição do crédito tributário, conforme inteligência do Enunciado nº 79 da 2ª 
CCR.' Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguimento das 
investigações. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem 
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 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). 

 
180. Expediente: 1.23.000.000126/2021-67 - Eletrônico  Voto: 3381/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de apropriação indébita (art. 168 do CP) de 

recursos da Caixa Econômica Federal ' CEF arrecadados como correspondente transacional na 
prestação de serviços e comercialização de produtos delegados, pelos responsáveis de empresa 
privada, no dia 16/08/2019, no total de R$ 258.362,65, sem multa, juros e correção monetária. 
A representante também alega fraude documental, eis que a empresa correspondente fornecia 
comprovantes de pagamentos de concessionária de energia por sistema não autorizado pela 
CEF. Promoção de arquivamento: 'O crime de apropriação indébita, contido no art. 168 do CP, 
consiste na posse ou detenção do bem entregue lícita e temporariamente pelo proprietário. O 
agente executa atos de proprietário ou simplesmente recusa-se a devolver a coisa. No caso, não 
há o elemento subjetivo do dolo, eis que a retenção do valor devido à CAIXA ocorreu em 
função dos encargos financeiros extraordinários suportados pela empresa terceirizadora que, 
apesar dos esforços para equilibrar as contas, estes não foram suficientes e resultaram na falha 
no repasse dos valores. ['] Quanto à suposta fraude documental, a CAIXA alega que a Empresa 
Correspondente fornecia comprovantes de pagamentos emitidos por sistema não autorizado 
pela CAIXA e que, posteriormente, aquela autenticava esses pagamentos no sistema da 
CAIXA. A Empresa P.F.S., em resposta, alegou que a validação posterior não trouxe prejuízo 
aos clientes, para a Caixa ou para a concessionária de energia. Ademais, citou que era usado o 
software interno da empresa para a emissão dos comprovantes. Nessa perspectiva, os atos 
ilícitos narrados igualmente não adentram na esfera penal, portanto, não há previsão típica da 
referida ação, eis que ausentes os requisitos aos crimes de estelionato, falsidade documental ou 
certidão ideologicamente falsa. Nada obstante, eventual ilícito civil ou administrativo poderá 
ser analisado perante o órgão jurisdicional e administrativo adequado'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Justificativa apresentada pelo investigado que denota 
a evidente ausência de dolo de apropriar-se do dinheiro público de que tinha posse em razão do 
cargo. Ao contrário ficou demonstrado apenas inadimplemento contratual da representada 
perante a CEF. Alegado prejuízo convertido em dívida bancária fruto de uma relação 
obrigacional contratual entre a empresa do indiciado e aquela empresa pública. A situação 
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configura inadimplemento contratual, cuja resolução cabe à esfera cível. Precedente 2ª Câmara: 
JF/STA/PE-0801047-28.2020.4.05.8300-INQ, 804ª Sessão Revisão ' 12/04/2021, unânime. 
Ausência de elementos mínimos 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. 

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

 
181. Expediente: 1.23.000.000588/2021-84 - Eletrônico  Voto: 3404/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tipificado no art. 241-A do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ' ECA (Lei 8.069/90). Fato levado ao conhecimento em ação de alimentos em 
trâmite perante a Justiça do Estado do Pará na qual, em contestação, a parte relatou que, em 
outubro de 2020, teve acesso ao telefone celular de sua filha, menor de idade, e descobriu que 
esta 'teve interações/conversas online com um pedófilo (maior de idade), conforme a foto anexa 
do perfil do rapaz maior de idade, de parte do diálogo entre a filha de 10 anos e o rapaz, bem 
como: de uma foto da menina de anos simulando um beijo com o rapaz maior de idade e outra 
foto: onde a menina, INFELIZMENTE, enviou a imagem de suas partes íntimas ao rapaz maior 
de idade'. Revisão de arquivamento (LC nº 75, art. 62,IV). O fato de o crime ser cometido por 
meio da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo 
necessárias a prova da transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção 
internacional, nos termos do art. 109, V, da Constituição. Existência da Convenção 
Internacional sobre Direitos da Criança da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 
1º). Ausência da transnacionalidade da conduta no caso, requisito também exigido para atrair a 
competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime e, consequentemente, a 
atribuição do Ministério Público Federal, para a persecução penal. 'A extração da potencial 
internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de 
amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 
12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de 
internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a 
comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 
ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado 
que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como 
que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, 
não há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF ' RE 628624, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, 
Quinta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, 
julgado em 14/05/2014, DJe 02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 
13/03/2013, DJe 22/03/2013. Fatos já noticiados ao Ministério Público do Estado do Pará pela 
Juíza de Direito mediante o envio de cópias digitais e integral dos autos, sendo desnecessário 
novo encaminhamento. Homologação do 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. Expediente: 1.23.001.000108/2021-75 - Eletrônico  Voto: 2901/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MARABÁ-PA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 

171, I). Beneficiária de imóvel rural outorgado pela União por meio do INCRA, embora 
soubesse da vedação de transmissão da posse do imóvel a qualquer título, teria locado o bem a 
terceiros, descumprindo as cláusulas contratuais do Título de Domínio sob condição resolutiva. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltado pelo Procurador 
oficiante, o caso não apresenta contornos criminais, mas sim cíveis/administrativos, pois a 
consequência para referida conduta é a reversão do bem à União. Aplicação do princípio da 
subsidiariedade. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento n° 1.32.000.000493/2019-37, Sessão 
Ordinária n° 758, de 16/12/2019 e 1.26.004.000160/2020-17, Sessão Ordinária nº 777, de 
03/08/2020. 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). 
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183. Expediente: 1.23.003.000077/2021-32 - Eletrônico  Voto: 3147/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ALTAMIRA-PA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia advinda do Movimento dos Estudantes 

Indígenas em que se relata a suposta existência de fraudes na concessão de declaração de 
pertencimento a Povo Indígena por parte de associações de indígenas citadinos e aldeados, que 
teriam possibilitado, em tese, a participação de pessoas não legitimadas (não indígenas) em 
Processo Seletivo Especial da Universidade Federal do Pará - UFPA, no ano de 2019. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após realização das diligências investigativas 
possíveis, constatou-se que há somente suspeitas sobre as possíveis fraudes no preenchimento 
de declarações por algumas dezenas de associações de indígenas, em um universo de centenas 
de declarações emitidas por variadas lideranças indígenas. Assim, se mostrou improvável obter, 
no momento, esclarecimentos consistentes sobre a situação de fraude. Conforme afirmado pelo 
Procurador oficiante, 'Ainda que tenha ocorrido algum tipo de fraude ou inserção de informação 
falsa nas declarações de pertencimento étnico, não se vislumbra uma linha investigatória 
razoável para a identificação de possíveis autores, notadamente porque a própria FUNAI 
ressaltou, com amparo na Constituição e no Direito Internacional, a necessidade basilar de 
reconhecimento da autodeterminação dos povos indígenas'. As supostas irregularidades estão 
sendo apuradas em inquérito civil para as cabíveis medidas na esfera cível. Ainda, conforme 
verificado, a UFPA vem aprimorando os meios de acesso dos indígenas às políticas de 
educação, fechando o cerco contra irregularidades como as noticiadas. 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). 

 
184. Expediente: 1.23.005.000435/2020-14 - Eletrônico  Voto: 2945/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, 

art. 171, § 3°). Comunicação de suposto recebimento irregular de auxílio emergencial 
decorrente da COVID-19 por parte de candidato nas Eleições de 2020, que teria declarado 
patrimônio igual ou superior a R$ 300.000,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Realizadas diligências junto à Caixa Econômica Federal, pesquisas no Tribunal Superior 
Eleitoral e rastreamento societário por meio do SNP/SINASSPA, constatou-se que o ora 
investigado não recebeu o auxílio emergencial. Ausência de indícios da prática de crime. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
185. Expediente: 1.24.000.000214/2021-21 - Eletrônico  Voto: 2997/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato instaurada, a partir de representação da Marinha do Brasil, para apurar possível 

prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §3º do CP. A Marinha investigou a suposta 
conduta indevida de pensionistas de militares que se inscreveram no Programa de Auxílio 
Emergencial do Governo Federal, instituído pela Lei 13.982/2020, tendo recebido o benefício 
indevidamente ou se negado a devolver o valor ao erário. Revisão de arquivamento (art. 62, IV 
da LC 75/93). Conforme informado pelo Procurador oficiante, a Marinha do Brasil na 
Paraíba/PB foi oficiada por duas vezes para que prestasse esclarecimentos acerca de eventual 
recebimento indevido do auxílio-emergencial dos pensionistas que residem no Estado da 
Paraíba, bem como sobre medidas tomadas com vistas ao ressarcimento do erário, quedando-
se, contudo, inerte. 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). 

 
186. Expediente: 1.24.000.000981/2021-31 - Eletrônico  Voto: 3231/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), 
consistente no recebimento irregular de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência. O 
INSS considerou irregular o recebimento do benefício no período de 01/01/2001 até 
29/12/2020, haja vista a percepção de renda per capta de grupo familiar superior a ' do salário 
mínimo vigente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O dolo do agente em 
fraudar não restou evidenciado, pois não foi empregado meio fraudulento para viabilizar a 
concessão ou manutenção do benefício. Segundo o Procurador oficiante, 'observa-se que não 
houve qualquer ilegalidade ou fraude no ato concessório, apenas a superação do requisito legal 
de ' (um quarto) da renda per capita familiar, sendo o fato superveniente ao requerimento do 
benefício de prestação continuada. Ademais disso, o fato de a renda familiar do beneficiário ter 
excedido o critério objetivo de renda per capita não significa, por si só, que este deixou de estar 
em situação de miserabilidade econômica'. Ausência de dolo do investigado. 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). 

 
187. Expediente: 1.25.000.001483/2021-78 - Eletrônico  Voto: 3371/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar suposto crime de falsidade ideológica (CP, ART. 299), a 

partir de representação na qual o noticiante narra que A.E.W.J. Em 18/12/2020 recebeu um e-
mail do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no bojo de processo administrativo junto 
ao CRO/PR. Referido e-mail foi encaminhado por D.C.B. e continha despacho de C.A.H.M. 
(Presidente da Comissão de Ética do CRO/PR). O despacho em questão tinha como objeto 
análise de pedido de adiamento de audiência de instrução nos autos 191/2019 ' CRO/PR. 
Analisado o arquivo do despacho em questão, o noticiante constatou que o referido documento 
foi elaborado por E.Z.S., advogada do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina e 
modificado por D.C.B. e, por fim, assinado por C.A.H.M.. Tal situação, segundo o noticiante 
acarretaria a ocorrência do crime de falsidade ideológica, pois o documento não foi elaborado 
por quem era o responsável pela assinatura. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Verifica-se que D.C.B. é Supervisora do Departamento de Ética-disciplinar do Conselho 
Regional de Odontologia do Paraná e C.A.H.M. É o presidente da Comissão de Ética do 
Conselho Regional de Odontologia do Paraná. No caso houve apenas a confecção de minuta 
elaborada por setores do Conselho de Odontologia e encaminhado ao presidente da Comissão 
de Ética. Não há falsidade a ser apurada. Tais situações certamente são corriqueiras e 
necessárias no assessoramento da presidência do Conselho de Ética. A simples produção de um 
documento, em atividade de assessoramento, não possui qualquer irregularidade, sendo, aliás, 
comum e necessário, em razão do grande volume de trabalho, inerente a órgãos públicos. 
Ausência de elementos mínimos 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). 

 
188. Expediente: 1.25.000.001797/2021-71 - Eletrônico  Voto: 3114/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289). Recebimento de 

suposta nota falsa de R$ 50,00 para pagamento em um restaurante. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Laudo pericial constatou que a cédula era verdadeira. 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). 

 
189. Expediente: 1.25.000.001881/2021-94 - Eletrônico  Voto: 3457/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante solicita providências no sentido de lhe garantir o devido repasse das bolsas de 
Iniciação Científica, decorrentes de convênio firmado entre a Fundação Araucária e UFPR, que 
não foram pagas entre os meses de agosto a dezembro de 2017. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito ressaltando que a questão possui cunho coletivo e 
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já está sendo apurada pelo MPF. Recurso pelo interessado, afirmando ter se configurado o 
crime de estelionato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como pontuado pelo 
Procurador oficiante, 'a temática já é objeto de acompanhamento, por este órgão ministerial, no 
bojo da Notícia de Fato nº 1.25.000.001342/2021-55, cujo objeto investiga, inclusive, a adoção 
de possíveis medidas para o repasse dos valores pertinentes às bolsas supostamente não pagas 
aos bolsistas do Edital 2016/2017, no âmbito do Programa de Iniciação Científica de iniciativa 
da Universidade Federal do Paraná'. Ausência de elementos que indiquem que a UFPR teria 
atuado com fraude no repasse dos valores aos bolsistas, aparentando, a princípio, possível 
descumprimento contratual, que configura mero ilícito civil. Ausência de materialidade 
delitiva. Falta de justa causa para prosseguimento das investigações. 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). 

 
190. Expediente: 1.25.000.002027/2021-45 - Eletrônico  Voto: 3176/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Justiça 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. 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). 

 
191. Expediente: 1.25.003.000006/2021-65 - Eletrônico  Voto: 3541/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FOZ DO 
IGUACU-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pela Exma. Corregedora-Geral do Ministério 

Público Federal, noticiando possível crime contra a honra praticado contra Procuradora da 
República. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizada consulta, a 
Procuradora da República informou não ter interesse em representar criminalmente a autora 
dos fatos. Crime que se procede mediante representação do ofendido (CP, art. 145, parágrafo 
único, e Súmula 714 do STF). Ausência de condição de procedibilidade para prosseguimento 
da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
192. Expediente: 1.25.008.000491/2015-89 Voto: 2897/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a regularidade de parcelamento de 

crédito tributário apurado em Processo Administrativo Fiscal da Receita Federal do Brasil. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da Procuradoria da Fazenda 
Nacional de que o referido parcelamento foi cancelado em razão da ausência de pagamento da 
primeira parcela. Diante dessa informação, a persecução penal em desfavor do(s) 
contribuinte(s) investigado(s) retomou o seu curso com o desarquivamento do inquérito policial 
originalmente instaurado para apurar a possível prática de crime tributário (que havia sido 
arquivado em razão do parcelamento do débito). Perda do objeto do presente Procedimento 
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Administrativo de acompanhamento, tendo em vista a rescisão do parcelamento e a retomada 
da persecução criminal no âmbito de inquérito policial próprio. Homologação do 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. Expediente: 1.26.000.002227/2021-61 - Eletrônico  Voto: 3217/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Ofício da Vara Única do Trabalho de Vitória de Santo 

Antão/PE, o qual comunica a suposta prática de 'lide simulada'. O Juiz do Trabalho relatou 
diversas ações patrocinadas pelo mesmo advogado, com petições iniciais iguais; e ajuizadas 
contra a Petrobras, como uma das empresas do polo passivo. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Suposta fraude passível de ser descoberta pelas vias ordinárias no curso do 
processo. Eventual deslealdade processual que 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. Previsão de sanção civil por litigância de má-
fé suficiente para reprimir a conduta. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da 
Orientação nº 30 da 2ª CCR. Nesse sentido, precedente deste Colegiado: Processo nº 0818534-
45.2019.4.05.8300, Sessão de Revisão nº 786, de 19/10/2020, unânime, NF 
1.34.001.004107/2019-00, 768ª Sessão, de 27-04-2020, unânime. Falta de justa causa para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
194. Expediente: 1.26.001.000314/2020-92 - Eletrônico  Voto: 3054/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). 

Suposto recebimento indevido de benefício previdenciário por J.D.M.S.. Segundo o INSS, a 
irregularidade versa no fato de a aposentadoria por tempo de contribuição ter tido a inserção de 
vínculos contributivos referentes à contribuição individual anterior ao registro do NIT no CNIS, 
com pagamento extemporâneo ao período inserido. O prejuízo ao erário foi calculado em R$ 
67.953,34. A investigação administrativa a cargo do INSS concluiu, assim, que referido 
benefício teria sido concedido de maneira fraudulenta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Conforme consta dos autos e foi ressaltado pelo Procurador da República, o 
investigado 'alegou, na esfera extrajudicial, que comprovou os períodos elencados no pedido e 
que se houvesse, à época, necessidade por parte do INSS de maiores ou melhores 
esclarecimentos, o beneficiário deveria ter sido notificado, pela autarquia previdenciária, para 
que promovesse novos documentos. Concluiu, por fim, que seguindo as determinações do 
INSS, apresentou as documentações necessárias ao pleito sem qualquer interferência'. 
Inexistência de dolo. Aplicação da Orientação nº 30, da 2ª CCR. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
195. Expediente: 1.27.005.000124/2019-64 - Eletrônico  Voto: 3380/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CORRENTE-PI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do encaminhamento, pela Vara 

Agrária de Bom de Jesus, de cópia de autos judiciais em que se verificou a obtenção de 
financiamento perante instituições financeiras com supedâneo em matrículas de imóveis do 
CRI de Parnaguá/PI bloqueadas judicialmente. Promoção de arquivamento considerando que 
na leitura da resposta da Vara Agrária da Comarca de Bom Jesus/PI depara-se com uma série 
de matrículas de imóveis. As referenciadas matrículas foram objeto de análise no bojo de 
demanda judicial e foram bloqueadas por ordem do Juízo, porém em nenhuma delas encontra-
se alguma transcrição de ônus como a menção de créditos tomados de empréstimo de alguma 
instituição financeira. Não havendo, destarte, quaisquer indícios de irregularidades e, 
consequentemente de atos ensejadores a configurar crimes contra o Sistema Financeiro. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos da 
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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. 

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

 
196. Expediente: 1.28.000.001134/2021-44 - Eletrônico  Voto: 3283/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão na qual o noticiante narra que pessoa determinada teria recebido indevidamente o 
Auxílio Emergencial pois, concomitantemente, persegue verbas e indenizações trabalhistas no 
mesmo período. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme se verifica 
nos autos, o representado de fato recebeu o benefício de abril a dezembro de 2020 e teve 
reconhecido pela justiça do trabalho o vínculo empregatício no período de 28/12/2017 a 
09/05/2020, havendo ainda o juízo deferido o pedido para o recebimento do seguro-
desemprego. Ocorre que não houve ainda o trânsito em julgado da referida reclamação 
trabalhista, ao passo que não se pode afirmar, por hora, o recebimento concomitante das verbas. 
Ademais, acaso verificada a irregularidade, o dolo do agente em fraudar não restou 
evidenciado. Além de não ter sido empregado meio fraudulento para viabilizar a concessão ou 
manutenção do benefício, não é possível depreender que houve a intenção de se obter a 
vantagem. Por fim, o art. 14 da referida lei estabelece que: 'As irregularidades constatadas pela 
Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei 
sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. 
Aplicação do princípio da intervenção mínima. Suposto direito violado é protegido por meio 
de sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 
1.10.000.000428/2020-11, Sessão de Revisão nº 784, de 05/10/2020, unânime e 
1.26.001.000327/2020-61, Sessão de Revisão nº 809, de 17/05/2021, unânime. Homologação 
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
197. Expediente: 1.28.300.000043/2018-10 - Eletrônico  Voto: 2939/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PAU 
DOS FERROS-RN 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para fins 

penais encaminhada pela Receita Federal. Informações sobre possíveis delitos cometidos, em 
tese, pelo ex-prefeito de Rafael Fernandes/RN, durante os exercícios de 2013 e 2014 por haver, 
supostamente, reduzido contribuições sociais devidas à Seguridade Social ao inserir 
declarações falsas nas Guias de Recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social ' GFIP's, efetuando compensações indevidas mediante 
utilização de créditos tributários inexistentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Conforme bem apontado pela Procuradora oficiante, as rubricas acrescidas nas GFIP's 
como originárias do direito de compensação representavam parcelas que o município entendia 
não estarem incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme resposta 
apresentada à RFB, fundamentada em lei e jurisprudência. Entendimento jurídico, que se 
mostrou equivocado, não permite a conclusão que o investigado teve a intenção de, mediante 
falsidade, iludir ou suprimir tributos. Ademais, não se vislumbra interesse de agir para o 
oferecimento de ação penal, pois a satisfação integral do débito, causa extintiva da punibilidade 
(art. 9º, §2º da Lei 10.684/2003), está condicionada ao pagamento de precatório, previsto para 
ocorrer até o final do exercício financeiro de 2022, seja pela regular liquidação da ordem de 
precatório, seja pelo sequestro da quantia respectiva, em caso de não alocação orçamentária do 
valor necessário à satisfação do débito pelo ente municipal. Homologação do 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. Expediente: 1.29.000.002349/2021-45 - Eletrônico  Voto: 3465/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 
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 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, referente à 

fiscalização realizada em 08/08/2008 em estabelecimento comercial, ocasião em que foram 
encontrados relógios expostos à venda sem o selo de controle do IPI, o que, em tese, configura 
o crime tipificado no artigo 293, § 1º, inciso III, alínea 'b', do Código Penal. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As mercadorias foram avaliadas pelo órgão fazendário 
em R$ 25.728,00 e os tributos federais calculados em R$ 5.416,10. As irregularidades 
encontradas se referem unicamente à ausência dos selos de controle nos relógios ' Posição 9101 
e 9102 da TIPI, previstos na Instrução Normativa SRF nº 030/1999. Entretanto, em 12 de abril 
de 2019 foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1883/2019, a qual extinguiu a 
obrigatoriedade de utilização do selo de controle em relógios de pulso e de bolso, bem como 
revogou a Instrução Normativa RFB nº 1.539/2014, que então regulava a utilização dos 
referidos selos. Dessa forma, considerando que o artigo 293, § 1º, inciso III, alínea 'b', do 
Código Penal se trata de uma norma penal em branco, necessitando que a legislação tributária 
determine quais os selos são considerados obrigatórios, há de se reconhecer que a sobrevinda 
da Instrução Normativa RFB nº 1883/2019 gerou a incidência da abolitio criminis ao caso, com 
a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso III, do 
Código Penal. Assim, inexistindo a obrigatoriedade da utilização dos selos controle em relógios 
de pulso e de bolso, de forma a não configurar o fato típico previsto no artigo 293, § 1º, inciso 
III, alínea 'b', do Código Penal, impõe-se, de imediato, a decretação da extinção da punibilidade 
do agente, fulcro no artigo 107, inciso III, do Código 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). 

 
199. Expediente: 1.29.002.000257/2017-24 - Eletrônico  Voto: 3007/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAXIAS 
DO SUL-RS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de frustração de direitos assegurados por 

lei trabalhista (CP, art. 203). Narra o representante que a empresa em que trabalha não estaria 
pagando seus empregados desde 2017, mas os donos possuiriam renda de milhões de reais e 
estariam comprando apartamentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Apurou-se que foi decretada a falência da empresa ora representada e a existência de ações 
trabalhistas em função do não pagamento de salários. O administrador da massa falida 
encaminhou laudo técnico de isenção de fraudes e procedimentos contábeis elaborado pela 
empresa contadora da massa falida, o qual aponta que não houve, pelo menos de forma 
intencional e como objetivo principal, frustração de direitos trabalhistas, embora haja indícios 
de crimes falimentares. Os fatos restritos à esfera trabalhista já estão em análise pelas vias 
adequadas. Cientificação do Ministério Público estadual quanto à possível prática de crimes 
falimentares. Inexistência de indícios da prática de crime e de justa causa para o prosseguimento 
da 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). 

 
200. Expediente: 1.29.003.000013/2021-18 - Eletrônico  Voto: 3122/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de comunicação do juízo da 4ª Vara 

Federal da Santa Maria que informa denúncia da parte exequente, a Fazenda Nacional, de 
suposto esquema de oferta de imóveis irregulares como garantia em execuções fiscais. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O Procurador da República oficiante destacou 
que as ofertas de imóveis em garantia por parte da executada foram imediatamente submetidas 
ao contraditório e à análise judicial, com requisitos legais específicos (art 847 e seguintes do 
CPC), não se vendo, neste momento, elementos hábeis a autorizar uma investigação criminal. 
Assim, 'as declarações de valores superestimados veiculadas pela parte executada se 
circunscrevem ao âmbito das manifestações processuais e dos pleitos que endereça ao 
Judiciário, não havendo de se falar aí de falsidade ideológica ou algum outro crime de falso'. 
Da mesma forma, a hipótese de dar como garantia coisa alheia como própria não se configura, 
a uma porque inicialmente se dá apenas a oferta, cabendo ao juízo e à parte exequente examinar 
a regularidade dos imóveis para o consequente deferimento ou não da penhora, e a duas porque 
os imóveis apresentados para garantia em nome de terceiros, o foram, em tese, com a 
aquiescência dos mesmos sobre a oferta. Ao que tudo consta dos autos, não há elementos a se 
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amparar, neste momento, a hipótese de esquema de oferta de bens imóveis à garantia de dívida 
de terceiros. Inexistência de indícios da prática de crime e de justa causa para o prosseguimento 
da investigação criminal. 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). 

 
201. Expediente: 1.29.004.000056/2017-15 Voto: 3328/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado em janeiro de 2017 a partir de denúncia 

anônima registrada no ambiente eletrônico, com o intuito de apurar a possível prática dos 
crimes de falsidade ideológica, lesão corporal de natureza grave, estelionato majorado, 
constrangimento ilegal, inserção de dados falsos em sistema de informações e organização 
criminosa em prejuízo do Sistema Único de Saúde por médicos do município de Passo 
Fundo/RS, em especial, estariam realizando implantes de stents sem necessidade. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diversas diligências. Fatos narrados 
inicialmente que não foram confirmados. Não se obteve êxito em estabelecer quais condutas 
teriam sido praticadas pelos médicos, tampouco informações minimamente precisas acerca da 
época em que teriam ocorrido os fatos. Outrossim, pelos dados levantados nos autos, 
especialmente as informações da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o modus 
operandi criminoso relatado em que "o paciente realiza exames; o médico indica a cirurgia; as 
partes ingressam com ação judicial em face do SUS, IPERGS e outros planos de saúde; a 
liminar é deferida; e a prótese é implantada", não pode ser confirmado. Aliás, com exceção do 
relato inicial, em nenhum momento houve a obtenção de indícios da existência dos delitos de 
falsidade ideológica, lesão corporal, estelionato majorado, constrangimento ilegal, inserção de 
dados falsos em sistema de informações e organização criminosa. 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). 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). 

 
202. Expediente: 1.29.011.000149/2021-29 - Eletrônico  Voto: 3214/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BAGÉ-
RS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, II). Apreensão de 12 

garrafas de vinho e 16 quilos de alho, todos de origem estrangeira. Mercadoria avaliada em R$ 
492,00. Tributos iludidos no montante de R$ 99,49. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Investigado não registra condutas reiteradas. Inexpressividade da lesão ao bem 
jurídico tutelado. Perdimento da mercadoria. Medida administrativa suficiente para a prevenção 
e repressão do ilícito. Excepcionalidade do caso. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação 
da Orientação nº 30: 'Nos crimes não considerados prioritários pela 2ª CCR, em que se 
comprove a não reiteração e verificado o mínimo grau de reprovabilidade da conduta, são 
circunstâncias que autorizam o arquivamento da investigação: a) Delito de bagatela ' a 
demonstração da mínima ofensividade da conduta, associada ao baixo grau de periculosidade 
social da ação; b) Subsidiariedade do Direito Penal ' a verificação de que a aplicação de sanção 
extrapenal é suficiente para a prevenção e repressão do ilícito; c) Adequação da sanção penal ' 
a concreta e fundamentada ausência de necessidade e utilidade de aplicação da sanção penal, 
conforme os fins da pena.' Homologação do 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. Expediente: 1.29.012.000401/2020-17 - Eletrônico  Voto: 2996/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BENTO 
GONCALVES-RS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 
3º). Fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. 
De acordo com as informações encaminhadas pela Procuradoria do Trabalho no Município de 
Santa Cruz do Sul, sócios-administradores de empresa estariam mantendo seus empregados 
trabalhando em tempo integral concomitantemente ao recebimento de recursos públicos 
federais oriundos do auxílio emergencial, mesmo após a assinatura de acordos para a suspensão 
do contrato de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 14 da Lei 
14.020/2020 estabelece que: 'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho 
quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista 
no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplicação do princípio da intervenção 
mínima. Direito violado protegido por meio de sanções de outra natureza (cíveis ou 
administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência, o que afasta a ocorrência 
do delito previsto no art. 203 do Código Penal. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 
1.10.000.000428/2020-11, Sessão de Revisão nº 784, de 05/10/2020, unânime e 
1.26.001.000327/2020-61, Sessão de Revisão nº 809, de 17/05/2021, unânime. Ausência de 
elementos suficientes da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
204. Expediente: 1.30.001.001061/2021-22 - Eletrônico  Voto: 3376/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível 

prática do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 c/c artigo 297, todos do 
Código Penal, supostamente praticado pelo investigado que teria utilizado, durante o processo 
seletivo de mestrado em Políticas Públicas em Direitos Humanos (PPDH) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diplomas de cursos de Pós-Graduação adulterados. Narrou 
a representante que o investigado teria utilizado recursos do Photoshop para apresentar os 
referidos certificados de cursos de pós-graduação, e portanto, habilitar-se no processo seletivo 
de mestrado da UFRJ. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O MPF trouxe aos 
autos cópia do edital de seleção do mestrado em Políticas Públicas em Direitos Humanos 
(PPDH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o respectivo resultado final de 
seleção. Currículo Lattes do investigado em que constam os cursos de pós-graduação. Em 
ofício, a UFRJ encaminhou toda documentação apresentada pelo candidato durante o processo 
seletivo e frisou que "o edital jamais solicitou ou pontuou quaisquer cursos de especialização 
ou de pós-graduação lato sensu, o que, por sua vez, sequer foi apresentado pelo candidato em 
questão". Adicionalmente, informou que o candidato apresentou toda documentação 
comprobatória sem rasuras ou indícios de fraude. Como bem ressaltou a Procuradora da 
República, tanto o uso quanto a eventual falsificação de documento público falso são afastados 
quando analisados os documentos encaminhados pela UFRJ, notadamente o memorial 
encaminhado pelo próprio candidato à UFRJ, em que há a seguinte menção, in verbis: "Hoje, 
aos 31 anos, quase 32, continuo almejando mais conhecimento e bagagem, me inscrevi e estou 
cursando e quase finalizando três cursos de pós graduação, quais sejam, Direitos LGBT, Direito 
das Famílias e Sucessões e Direitos Difusos e Tutelas Coletivas, que certamente me darão 
possibilidade de continuar minha caminhada pessoal, profissional e acadêmica". Neste 
raciocínio, não é crível que o próprio candidato, dolosamente agindo, tenha afirmado perante a 
instituição de ensino em que se pretende ludibriar que "se encontra cursando e quase finalizando 
três cursos de pós graduação" e ao mesmo tempo, de maneira completamente oposta, apresentar 
certificados de conclusão de cursos que afirmou que não tinham sido concluídos. Ausência de 
elementos mínimos da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
205. Expediente: 1.30.001.001749/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3156/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação de pessoa que narra o descumprimento pelo 

Ministério da Saúde em cumprir decisão judicial que teria determinado ao referido órgão a 
nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Promoção de arquivamento por 
atipicidade da conduta. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Aplicação do Enunciado nº 61 que estabelece: 'Para a configuração do crime de 
desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário 
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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. O 
cumprimento da ordem, ainda que tardio, também afasta a tipificação e a inexistência de prova 
quanto à ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atendê-la caracteriza falta de 
justa causa'. Redação alterada na 179ª Sessão de Coordenação, de 27/04/2020. Homologação 
do 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. Expediente: 1.30.001.002200/2021-35 - Eletrônico  Voto: 2859/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que 

se noticia a prática de comentários racistas na rede social Twitter. Possível crime previsto no 
art. 20, §§1º 2º, da Lei nº 7.716/89. Trata-se de post em que o usuário teria compartilhado 
publicação, na qual se faz a afirmação 'é só ler os comentários nesse post para ver o tanto de 
gente branca e sem noção que existe', o que consistiria, em tese, ataque à população branca, de 
modo geral, incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Constituição Federal, no mesmo artigo em que 
estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX), define a prática de racismo como crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, 
cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º 
e 20, descrevendo condutas graves, claramente discriminatórias e merecedoras das penas ali 
atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a 
cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três anos). 
A conduta descrita no art. 20 é genérica ('praticar, induzir ou incitar a discriminação...'), 
incidindo somente quando outra conduta mais específica não incidir segundo a técnica da 
especialidade. Isso não significa, entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou 
manifestação de viés discriminatório, cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de 
reclusão de um a três anos para o caput e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros 
tipos graves previstos na lei, como os dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional 
que se faz necessária no caso, em se tratando de descrição típica e genérica. As postagens 
encaminhadas pelo noticiante não se mostram suficientes para atrair a incidência do art. 20 da 
Lei nº 7.716/1989, uma vez que, conforme afirmado pela oficiante, não é possível identificar 
potencialidade lesiva na conduta. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal, por 
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). 

 
207. Expediente: 1.30.001.002207/2021-57 - Eletrônico  Voto: 2967/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato instaurada mediante representação particular, em que se noticia a prática de 

comentário racista na rede social Twitter (perfil aberto). Possível crime previsto no art. 20, §§1º 
e 2º, da Lei nº 7.716/89. Trata-se de post em que o usuário faz a afirmação 'gente branca tem 
tanta merda pra dizer com tão pouco lábio eu fico pasma', o que consistiria, em tese, ataque à 
população branca, de modo geral, incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Constituição Federal, no mesmo artigo 
em que estabelece a liberdade de expressão (art. 5º, IX), define a prática de racismo como crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, 
cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º 
e 20, descrevendo condutas graves, claramente discriminatórias e merecedoras das penas ali 
atribuídas, como, por exemplo, impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a 
cinco anos) e recusar acesso a estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três anos). 
A conduta descrita no art. 20 é genérica ('praticar, induzir ou incitar a discriminação'), incidindo 
somente quando outra conduta mais específica não incidir segundo a técnica da especialidade. 
Isso não significa, entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés 
discriminatório, cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três 
anos para o caput e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos 
na lei, como os dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional que se faz necessária 
no caso, em se tratando de descrição típica e genérica. As postagens encaminhadas pelo 
noticiante não se mostram suficientes para atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989, 
uma vez que, conforme afirmado pela oficiante, 'o comentário refere-se genericamente a 
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opiniões particulares que, embora se revelem incômodas e/ou socialmente reprováveis, não 
configuram fato típico nem oferecem elementos mínimos para ensejarem investigação criminal, 
uma vez que não incitam ou induzem a discriminação contra um determinado grupo social de 
tal maneira a violar os bens jurídicos relativos à igualdade e à dignidade humana'. Homologação 
do 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. Expediente: 1.30.001.002252/2021-10 - Eletrônico  Voto: 3361/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato instaurada mediante representação particular, em que se noticia a prática de 

comentário racista na rede social Twitter (perfil aberto). Possível crime previsto no art. 20, § 
2º, da Lei nº 7.716/89. Trata-se de post em que o usuário faz a afirmação 'racismo é premissa 
de branco', o que consistiria, em tese, ataque à população branca, de modo geral, incitando a 
discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). A Constituição Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão 
(art. 5º, IX), define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as 
condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º e 20, descrevendo condutas graves, 
claramente discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, 
impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a 
estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no art. 
20 é genérica ('praticar, induzir ou incitar a discriminação'), incidindo somente quando outra 
conduta mais específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, 
entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, 
cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput 
e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos na lei, como os 
dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional que se faz necessária no caso, em se 
tratando de descrição típica e genérica. As postagens encaminhadas pelo noticiante não se 
mostram suficientes para atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989. O comentário não 
enseja investigação criminal, uma vez que não incita ou induz a discriminação contra um 
determinado grupo social de tal maneira a violar os bens jurídicos relativos à igualdade e à 
dignidade humana Homologação do 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. Expediente: 1.30.001.002254/2021-09 - Eletrônico  Voto: 2966/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato instaurada mediante representação particular, em que se noticia a prática de 

comentário racista na rede social Twitter (perfil aberto). Possível crime previsto no art. 20, §§1º 
e 2º, da Lei nº 7.716/89. Trata-se de post em que o usuário faz a afirmação 'todo branco é 
racista', o que consistiria, em tese, ataque à população branca, de modo geral, incitando a 
discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). A Constituição Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão 
(art. 5º, IX), define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as 
condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º e 20, descrevendo condutas graves, 
claramente discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, 
impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a 
estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no art. 
20 é genérica ('praticar, induzir ou incitar a discriminação'), incidindo somente quando outra 
conduta mais específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, 
entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, 
cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput 
e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos na lei, como os 
dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional que se faz necessária no caso, em se 
tratando de descrição típica e genérica. As postagens encaminhadas pelo noticiante não se 
mostram suficientes para atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989, uma vez que, 
conforme afirmado pela oficiante, não é possível identificar potencialidade lesiva na 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). 

 
210. Expediente: 1.30.001.002256/2021-90 - Eletrônico  Voto: 2992/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato instaurada mediante representação particular, em que se noticia a prática de 

comentário racista na rede social Twitter (perfil aberto). Possível crime previsto no art. 20, §§1º 
e 2º, da Lei nº 7.716/89. Trata-se de post em que o usuário faz a afirmação 'homem branco 
realmente não presta', o que consistiria, em tese, ataque à população branca, de modo geral, 
incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. Promoção de arquivamento por 
ausência de justa causa. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). A Constituição Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão 
(art. 5º, IX), define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 tipificar as 
condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º e 20, descrevendo condutas graves, 
claramente discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, 
impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a 
estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no art. 
20 é genérica ('praticar, induzir ou incitar a discriminação'), incidindo somente quando outra 
conduta mais específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, 
entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, 
cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput 
e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos na lei, como os 
dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional que se faz necessária no caso, em se 
tratando de descrição típica e genérica. As postagens encaminhadas pelo noticiante não se 
mostram suficientes para atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989, uma vez que, 
conforme afirmado pelo Procurador oficiante, a conduta não configura incitação à 
discriminação ou preconceito fundada em racismo, em sua acepção social e antropológica. 
Demais disso, a publicação em apreço não acarreta efetiva restrição a qualquer direito ou 
liberdade fundamental de membros da população branca, tratando-se de fato isolado e possível 
desabafo genérico acerca de experiências e impressões pessoais para com homens brancos. 
Homologação do 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. Expediente: 1.30.001.002366/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3051/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão, por meio da qual o noticiante solicita a apuração de eventual prática do delito de 
incitação ao crime, previsto no art. 286 do Código Penal, tendo em vista postagem feita por 
uma cidadã na rede social Twitter (perfil aberto), em que diz 'É gente! A gente só vai acabar 
com o racismo tacando fogo nos racistas'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Assiste razão ao Procurador oficiante ao afirmar que, 'é necessário que eventual discurso de 
intolerância, para alcançar o seu desiderato, tenha aptidão efetiva de provocar grave 
perturbação da ordem pública ou da paz social, de modo a se amoldar aos tipo penal disposto 
no art. 286 do CP. Em outras palavras ainda que o discurso seja notadamente marcado por 
palavras de ódio, seu conteúdo há de conter potencialidade de causar o dano, para que valores 
consagrados constitucionalmente, como a liberdade de expressão, sejam relativizados'. Ainda, 
como bem ressaltado pelo membro oficiante, 'na postagem em comento, o que se observa é a 
utilização de um jargão de alta recorrência nas redes sociais, inclusive dotada de caráter 
anedótico e irônico, constituindo um meme que, a fundo, expressa uma crítica a condutas 
racistas, estas, de fato, repudiadas pelo ordenamento jurídico'. Assim, não obstante o conteúdo 
reprovável dos comentários em análise, há de se considerar, no caso, a 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). 

 
212. Expediente: 1.30.001.004258/2020-32 - Eletrônico  Voto: 3327/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 
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 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícias de Fato. Os presentes autos foram instaurados a partir de resposta de pedido de 

cooperação jurídica internacional à Suíça, com documentos referentes à conta em nome da 
offshore B.V.C.. O pedido foi realizado porque a citada offshore foi indicada pelo doleiro C.M. 
para recebimento de valores no exterior, no bojo do mega esquema de lavagem de dinheiro 
orquestrado por D.M., por meio de uma rede de cambistas. Transação 'dólar cabo'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As autoridades Suíças encaminharam documentação 
indicando A.K. e C.K., como beneficiários finais da referida conta. Investigado que afirmou 
que sua família exerce atividade no ramo têxtil na cidade de São Paulo há cerca de 40 (quarenta) 
anos, sendo acionista de 2 (duas) empresas e que a origem dos recursos remetidos para a conta 
da offshore é lícita, fruto da não contabilização/tributação de parte das atividades das empresas. 
Para fazer prova do alegado, juntou documentos e declarações de imposto de renda em nome 
das pessoas jurídicas indicadas, apontando que 'somente no período compreendido entre os 
anos 2007 e 2009, as empresas apresentaram faturamento de cerca de R$ 440 milhões. 
Realizadas diligências foram demonstrados: 1) a origem lícita dos recursos; 2) a adesão ao 
regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT) e 3) o pagamento efetivo dos 
tributos devidos pelos investigados. Extinção da punibilidade nos termos do o artigo 5º, § 1º, 
da Lei 13.254/16. Homologação do arquivamento. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
A advogada Dra. Roberta Carolyne Pereira Alexandre acompanhou o julgamento do processo. 

 
213. Expediente: 1.30.010.000111/2021-45 - Eletrônico  Voto: 3473/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato encaminhada pela Procuradoria da República em Volta Redonda/RJ, contendo 

cópia dos despachos, ofícios e certidões relativas a requisições enviadas ao Chefe da Unidade 
Técnica de 2º Nível do IBAMA em Juiz de Fora/MG e não atendidas, o que configura, em tese, 
o delito do art. 10 da Lei nº 7.347/1998. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme consignado pelo Procurador da República oficiante, o Chefe da Unidade Técnica de 
2º Nível do IBAMA em Juiz de Fora/MG, após intimado, informou que a unidade do órgão 
ambiental naquele município vem enfrentando déficit de pessoal e "dificuldades operacionais 
impostas pelo trabalho remoto da maioria dos servidores" ante o contexto decorrente da 
Pandemia da COVID-19. Comprovou ainda o envio das informações requisitadas. Verificação 
do cumprimento, ainda que extemporâneo, da ordem. Conduta dolosa não evidenciada. Falta 
de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 
no art. 18 do CPP. 

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

 
214. Expediente: 1.31.000.000419/2021-72 - Eletrônico  Voto: 3355/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente remetido pela Corregedoria Regional de 

Polícia Federal para fins de controle externo, com sugestão de arquivamento de notícia-crime. 
Servidora aposentada da Universidade Federal de Rondônia - UNIR atribui a prática de abuso 
de autoridade, frustração de direito do trabalho e usurpação do poder ao Diretor de Gestão de 
Pessoas e à Reitora da Universidade, bem como à Procuradora Federal junto à Instituição, em 
virtude do cancelamento de pagamento de percentuais de seus vencimentos. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como apurado pelo Procurador oficiante, 'restou 
constatado que o descontentamento da requerente ocorreu em virtude do cancelamento de 
pagamentos dos percentuais de 84,32% (Plano Collor) e 44,80% de seus vencimentos em 
decisão exarada em Processo Judicial da Suprema Corte, em sede de Reclamação 
Constitucional'. Não restou demonstrada qualquer irregularidade praticada pelos agentes 
indicados. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguimento das 
investigações. Homologação do arquivamento, com a ressalta 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). 

 
215. Expediente: 1.31.000.000668/2021-68 - Eletrônico  Voto: 3336/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente remetido pela Corregedoria Regional de 

Polícia Federal para fins de controle externo, com sugestão de arquivamento de notícia-crime. 
Consta dos autos que fiscais do COREN/RO ' Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia 
' foram ao Hospital de Campanha da Zona Leste de Porto Velho/RO no escopo de realizar 
atividade fiscalizatória, mas encontraram dificuldades para a realização dos procedimentos de 
fiscalização. Além disso, um dos livros de controle solicitado não foi apresentado, sendo que 
houve informação de que este havia sumido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Como bem apontado pelo Procurador oficiante, 'pelo teor dos documentos acostados aos 
autos, não há subsunção dos atos praticados pelos fiscalizados a nenhuma norma criminal. 
Poderia aventar a possibilidade da prática do crime de resistência (Art. 329 ' Opor-se à execução 
de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem 
lhe esteja prestando auxílio), contudo não restou configurado eventual violência e/ou grave 
ameaça'. Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguimento das 
investigações. 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). 

 
216. Expediente: 1.31.001.000072/2021-58 - Eletrônico  Voto: 3033/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ-RO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Manifestação 

anônima informando que pessoa identificada estaria usufruindo do benefício previdenciário 
auxílio-saúde, mas que referida pessoa já se curou e posta vídeos em suas redes sociais saindo 
e bebendo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato desacompanhado de 
elementos de informação capazes de evidenciar a ocorrência de fato criminoso. O INSS foi 
oficiado para realizar auditoria no citado benefício previdenciário. Desse modo, por ora, não 
há indícios da prática de crime. Materialidade delitiva não evidenciada. 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). 

 
217. Expediente: 1.32.000.000441/2021-85 - Eletrônico  Voto: 2894/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Possível crime de 

contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 10 carteiras, com indícios de falsificação. Material 
avaliado em R$ 750,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mínima 
ofensividade da conduta. Mercadorias importadas em pouca quantidade e que se destinam ao 
uso comum diário. Em pesquisa ao Sistema Comprot não foram encontrados outros 
procedimentos fiscais contra o investigado. Possibilidade de aplicação do princípio da 
insignificância. Inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Perdimento da mercadoria. 
Medida administrativa suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. Excepcionalidade do 
caso. Subsidiariedade do Direito Penal. 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). 

 
218. Expediente: 1.32.000.000566/2021-13 - Eletrônico  Voto: 2892/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REMESSA PELOS CORREIOS. 

ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM 
JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. 
PRECEDENTES DO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL NO MESMO SENTIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. ENUNCIADO Nº 49 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 
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ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a 
ocorrência do crime de descaminho, tipificado no art. 334 do CP. Apreensão de mercadoria de 
procedência estrangeira, introduzida em território nacional sem documentação probatória de 
sua regular importação. Tributo iludido no valor R$ 13.060,40. 2. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que ' 'não se pode desconsiderar 
desde já que, em 17.08.2020, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento plenário 
do Recurso Extraordinário nº 1.116.949 (tema 1.041 da repercussão geral), fixou a tese segundo 
a qual 'Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante 
abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo', conferindo assim nova extensão ao sigilo 
de correspondências e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de 
encomendas. [']'. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. A 2ª CCR firmou o entendimento no 
sentido de que a decisão proferida no RE nº 1.116.949 ainda não transitou em julgado, sendo 
passível de recurso e modificação. Precedente: NF 1.32.000.000767/2020-21, Rel. SPGR 
Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 784 de 05-10-2020. 5. De fato, o Procurador-Geral 
da República interpôs embargos de declaração contra a decisão do Plenário do STF, realçando 
que 'o acórdão embargado foi omisso sobre a circunstância de que o envio de correspondência 
e a remessa de encomenda constituem situações diversas, que não têm a mesma extensão da 
proteção constitucional ao sigilo. (...) a remessa de encomenda ou pacote tem natureza diversa 
do envio de correspondência, não sendo protegida pela disposição do art. 5º, XII, da 
Constituição Federal em seus termos absolutos. Podem as autoridades, presente fundada 
suspeita de crime, fiscalizar o conteúdo de encomenda, sem necessidade de ordem judicial'. 6. 
Nesse contexto, considerando que a decisão proferida no RE nº 1.116.949 ainda pode sofrer 
alteração significativa, não cabe, neste momento, o arquivamento do procedimento com 
fundamento nas razões expendidas pela Procuradora da República oficiante. 7. De fato, não 
parece razoável enquadrar encomenda e correspondência na mesma hipótese, quanto à proteção 
prevista no art. 5º, XII, CF. Conforme anotado nos embargos de declaração opostos pelo PGR, 
a encomenda de objeto não se confunde com a correspondência postal para fins de 
comunicação; a salvaguarda constitucional não abrange a encomenda. 8. Importante ressaltar, 
inclusive, que o Conselho Institucional do MPF também já se manifestou no mesmo sentido, 
ao examinar recursos contra decisões desta 2ª CCR, em casos semelhantes, Precedentes: 
Processo 1.32.000.000650/2020-48, Relatora Ana Borges Coêlho Santos, julgado na 3ª Sessão 
Ordinária de 2021 do Conselho Institucional do MPF, em 14/04/2021. Processos 
1.32.000.000883/2020-41 e 1.32.000.000110/2021-45, ambos do Relator Nicolao Dino de 
Castro e Costa Neto, julgados na 4ª Sessão Ordinária de 2021 do Conselho Institucional do 
MPF, em 12/05/2021. 9. Não obstante, em relação ao caso em tela, pesquisa realizada no 
Sistema Comprot/MF revelou que não existem procedimentos administrativos anteriores 
instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação em relação ao investigado. 10. 
Hipótese de aplicabilidade do princípio da insignificância, conforme o Enunciado nº 49 desta 
2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários 
federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta 
formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma 
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de 
Coordenação, de 07.05.2018)'. 11. Homologação do arquivamento por motivo diverso.  

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

 
219. Expediente: 1.32.000.000834/2020-16 - Eletrônico  Voto: 3360/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal ' PIC. Possíveis práticas do crime previsto no art. 20 da 

Lei 7.716/89, veiculadas em propagandas eleitorais de 2 (dois) candidatos à Prefeitura de Boa 
Vista nas eleições municipais de 2020. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 
O então candidato A.C.N. afirmou em sua rede social que "[n]a minha gestão municipal, 
VENEZUELANO NÃO TERÁ PRIVILÉGIO". Após, manifestou-se por meio de sua página 
na rede social nos seguintes termos: 'Defendo a igualdade de direitos entre brasileiros e 
venezuelanos, prevista na constituição brasileira. O que NÃO DEFENDO são os privilégios, 
realidade aqui em Boa Vista, principalmente nos serviços públicos essenciais'. 2) A então 
candidata G.B. afirmou: "vamos limitar os atendimentos na saúde e vagas nas escolas para os 
imigrantes. Entendemos que a imigração é uma questão difícil e respeitamos todos os 
imigrantes, mas os boavistenses (sic) precisam voltar a ser prioridade para a prefeitura". 
Oficiada, esclareceu que, caso eleita, não cercearia o acesso de imigrantes aos sistemas 
municipais de educação e de saúde: 'Em nossa gestão destinaremos unidades de saúde aos 
imigrantes, de forma a garantir um tratamento mais personalizador e acolhedor, com 
profissionais de que falem seus idiomas e permitam tratamento mais específico para essa gente 
que possui carta vacinal precária, diferente de nós brasileiros que somos considerados país de 
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ponta no PNI - Programa Nacional de Imunização. Serão garantidos todos princípios 
constitucionais, apenas destinaremos Unidades Específicas para melhor tratamento e controle. 
['] Todavia, e evitando que se espalhe ainda mais tais interpretações negativas das nossas 
propostas, informo a esta Procuradoria que as propostas com viés interpretativos já foram 
retiradas das nossas plataformas digitais'. 3) Evidente ausência de dolo. Reparação efetiva. 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). 

 
220. Expediente: 1.34.001.002623/2020-25 - Eletrônico  Voto: 2951/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO 

DE ANOTAÇÃO EM CTPS (CP, ART. 297, § 4º), FRUSTRAÇÃO DE DIREITO 
ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (ART. 203, CP) E DE SONEGAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, CP). REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). HOMOLOGAÇÃO. 1) Procedimento 
Investigatório Criminal instaurado após o recebimento de ofício do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região, para apurar a prática de manutenção de empregados laborando sem 
registro, frustração de direito trabalhista mediante fraude, bem como sonegação de contribuição 
previdenciária por empresa que foi alvo de ação trabalhista. 2) Quanto à omissão de anotação 
em CTPS, observa-se que "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. 3) Quanto ao eventual delito de frustração de 
direito assegurado por lei trabalhista (art. 203, CP), os elementos constantes dos autos não 
revelam a ocorrência de fraude ou de violência, elementares do referido tipo penal. Assim, a 
mera frustração de direito não é suficiente para configurar o crime. 4) Em relação ao suposto 
crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP), observa-se que, após ser 
oficiado, o DEFIS informou que 'não há procedimento fiscal em curso ou encerrado, nem há 
interesse na abertura de procedimento fiscal'. Além disso, a sentença trabalhista foi alvo de 
recurso que ainda pende de julgamento, de modo que o crédito trabalhista não foi liquidado. 
Ausência, por ora, de condição de procedibilidade para a ação penal (inteligência dos 
Enunciados nsº 63 e 79 da 2ª CCR). 4) 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). 

 
221. Expediente: 1.34.001.003351/2021-61 - Eletrônico  Voto: 3322/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato instaurada mediante representação particular, em que se noticia a existência de 

perfil em rede social, bem como canal no youtube, que propaga ataques à religião islâmica. 
Possível crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). A Constituição Federal, no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de 
expressão (art. 5º, IX), define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão (art. 5º, XLII). Nesse marco normativo, cabe à Lei nº 7.716/1989 
tipificar as condutas de prática de racismo, o que faz entre os arts. 3º e 20, descrevendo condutas 
graves, claramente discriminatórias e merecedoras das penas ali atribuídas, como, por exemplo, 
impedir acesso a cargos públicos (pena de reclusão de dois a cinco anos) e recusar acesso a 
estabelecimentos comerciais (pena de reclusão de um a três anos). A conduta descrita no art. 
20 é genérica ('praticar, induzir ou incitar a discriminação'), incidindo somente quando outra 
conduta mais específica não incidir segundo a técnica da especialidade. Isso não significa, 
entretanto, que tal tipo se aplique a qualquer ação ou manifestação de viés discriminatório, 
cabendo considerar que a pena a ele atribuída (pena de reclusão de um a três anos para o caput 
e de dois a cinco anos para o §2º) é a mesma de outros tipos graves previstos na lei, como os 
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dos arts. 3º e 5º. Interpretação sistemática e proporcional que se faz necessária no caso, em se 
tratando de descrição típica e genérica. As postagens encaminhadas pelo noticiante não se 
mostram suficientes para atrair a incidência do art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Conforme afirmado 
pelo membro oficiante, 'não se denota conduta dirigida à obstrução ou dissimulação de direitos 
em razão de etnia ou raça. Não se apresenta, também, instigação ou incitação de terceiros a tais 
práticas. Há, na verdade, uma visão de mundo, que não indica incitação concreta a propagar o 
preconceito, não possuindo, assim, qualquer efetividade prática e não se amoldando ao tipo 
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). 

 
222. Expediente: 1.34.001.003705/2020-97 - Eletrônico  Voto: 3469/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada por representação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão 

por meio da qual se noticia que pessoa jurídica, por intermédio de seu representante legal, teria, 
supostamente, praticado crimes contra a ordem tributária, em especial a omissão de informação 
e declaração sobre rendas quanto à renda proveniente de aluguéis de hospedagem, nos termos 
dos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/90. Promoção de arquivamento por ausência de materialidade 
dos crimes tributários. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente estará configurado 
o crime contra a ordem tributária (artigo 1º da Lei n.8.137/90) após a constituição definitiva do 
crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante nº 24. Enunciado nº 79 da 2ª CCR. Ciência 
da Receita Federal sobre os fatos alegados. Homologação do arquivamento. 

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

 
223. Expediente: 1.34.001.004293/2021-93 - Eletrônico  Voto: 3356/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARACATUBA-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Alega a 

noticiante haver denunciado ao Facebook perfil que enaltece a ditadura militar e propõe 
intervenção militar; mas, a rede social se recusou a tomar alguma medida aduzindo que está 
tudo bem, não tem ódio nem qualquer manifestação ilegal. Pediu várias avaliações e não foram 
tomadas providências por parte do Facebook. Para a noticiante, esse tipo de conduta contribui 
para gerar problemas políticos que já vimos, e requer ação do MPF, especialmente em busca 
do direito a termos um estado democrático de direito. Promoção de arquivamento fundada no 
'direito constitucional de liberdade de expressão, que é garantia, justamente, do estado 
democrático de direito; dessa forma, não pode aquilo que é garantido pelo estado democrático 
de direito ser cerceado em nome dele'. Autos encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. Este Colegiado, tem entendido que em um 
Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de expressão e o direito 
de critica devem prevalecer amplamente. No caso, a manifestação não ultrapassa a tênue linha 
divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de crime. Como já frisado, 
as palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do 
livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, 
no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses 
extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. 
Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª 
Sessão Ordinária, de 08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR, 
1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão Ordinária ' 03/08/2020, 
unânimes. Homologação do arquivamento. 

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

 
224. Expediente: 1.34.001.004491/2021-57 - Eletrônico  Voto: 3348/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º). 

Comunicação de que um usuário de sala de bate-papo na internet teria encaminhado a seguinte 
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mensagem a outros usuários: 'sinto vontade de enterrar a faca no bucho desses preto'. Promoção 
de arquivamento: 'Em razão do documento PR-SP-00038670/2021, de outros autos, sabemos 
que o UOL "preserva tão-somente a mensagem objeto de denúncia e os logs de presença 
(entrada e saída) do usuário responsável pela postagem. Bem por isso, não possui recursos 
materiais necessários para descrever o contexto no qual a foto foi inserida, apresentar prints da 
respectiva conversa travada ou indicar quais participantes tiveram acesso ao seu conteúdo. Ante 
essa limitação do material probatório, não é possível saber o contexto completo da mensagem. 
Não se pode negar uma aparente conotação preconceituosa. Mas pode, de outro giro, constituir 
uma mera injúria racial, ou mesmo um fato atípico. Vale dizer ainda que é possível que se 
cogite que a conduta tenha sido praticada por brasileiro residente no exterior, dado o nome da 
sala de bate-papo (Brasileiros-em-Portugal-(2)), o que dificultaria sobremaneira a colheita de 
provas para um fato que possivelmente, dada a ausência de contexto, não se sustentaria sob o 
crivo do contraditório'. Revisão (LC n° 75/93, art. 62, IV). Evidenciada a possibilidade de 
transnacionalidade da conduta. Cumpre ressaltar que o recorte de apenas uma frase não deixa 
claro se esta foi dirigida a pessoa determinada ou se para a coletividade, constituindo, assim, 
crime de racismo, previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, e na Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário, 
cuja persecução penal é de atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do Enunciado 
nº 89. Não vislumbradas diligências razoavelmente exigíveis e inexistência de linha 
investigatória potencialmente idônea capaz de modificar o panorama probatório atual. Ausência 
de elementos suficientes da autoria e materialidade justificadores do prosseguimento da 
investigação. Homologação do arquivamento. 

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

 
225. Expediente: 1.34.001.006056/2021-67 - Eletrônico  Voto: 3032/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente oriundo da Polícia Federal comunicando 

denúncia anônima sobre grupo aberto criado na plataforma Facebook que teria o objetivo de 
compartilhar arquivos de pornografia infantil e incentivar outros crimes. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como ressaltado pelo membro do MPF oficiante, 'não 
há o compartilhamento de nenhuma imagem que retrate cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente, conforme a definição legal constante do art. 241-E do 
Estatuto da Criança e do Adolescente'. Ademais, o link informado não está mais disponível. 
Ausência de elementos mínimos justificadores do 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). 

 
226. Expediente: 1.34.001.006235/2021-02 - Eletrônico  Voto: 3010/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato direcionada à Polícia Federal, cujo subscritor se manteve anônimo, 

denunciando suposta 'quadrilha internacional que trabalha com títulos de governos duvidosos'. 
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. Não há nos autos quaisquer elementos circunstanciais hábeis para se iniciar as 
investigações. Inexistência de suporte probatório mínimo que possibilite, por ora, 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). 

 
227. Expediente: 1.34.001.006751/2021-29 - Eletrônico  Voto: 3347/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), consistente no 

recebimento irregular de benefício de prestação continuada de amparo ao idoso. O INSS 
considerou irregular o recebimento do benefício, pois cumulado de maneira indevida com o 
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benefício de pensão por morte, pelo período de 01/01/2014 a 30/09/2019, perfazendo um total 
de R$ 65.530,01. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme consta 
nos autos, a investigada teve concedido em 2004, pela via judicial, o benefício de amparo social 
ao idoso. Posteriormente, em 2014, requereu administrativamente e foi concedido o benefício 
de pensão por morte. Não restou evidenciado o dolo de fraudar o INSS, pois não foi empregado 
meio fraudulento para viabilizar a concessão ou manutenção do benefício. Em verdade, a 
manutenção deste recebimento por quase 6 anos sem qualquer comunicação da irregularidade 
ao interessado pelo INSS somente reforça esta conclusão. Trata-se, ainda, de fato facilmente 
identificável pelo INSS através de cruzamento de dados. Importante ressaltar que atualmente a 
investigada possui 86 anos de idade, o que evidentemente torna discutível a utilidade da 
persecução penal no caso. Diante da realidade fática, há indicação de que outras searas, 
principalmente a administrativa e processual civil, atuem de modo mais eficaz na defesa do 
bem jurídico ofendido. Nesse sentido, o dano gerado ao INSS poderá ser integralmente 
ressarcido, tendo em vista a possibilidade dada à Procuradoria-Geral Federal de inscrever em 
Dívida Ativa da União os créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário 
ou assistencial pago indevidamente. Homologação do 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. Expediente: 1.34.001.006977/2021-20 - Eletrônico  Voto: 3372/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício expedido pela Corregedoria Regional de Polícia 

Federal no Paraná, para apurar possível prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 
33 c/c art. 40 da Lei 11.343/06), tendo em vista a apreensão de objeto postal contendo 
substância entorpecente (1,82 gramas de maconha), em remessa oriunda de Curitiba/PR com 
destino a Luxemburgo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Procurador 
oficiante promoveu o arquivamento pela ausência de linha investigativa apta à elucidação do 
caso e pela pequena quantidade de material ilícito apreendido, ressaltando a informação da 
Autoridade Policial de que a notícia-crime foi inclusa no Projeto Prometheus. O arquivamento 
sob exame encontra fundamento na Orientação nº 41, expedida pela 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão, que estabelece como instrução aos membros do Ministério Público Federal 
'Observar a possibilidade de se proceder ao arquivamento dos procedimentos quanto aos 
destinatários ('consumidores'), quando reconhecida a insignificância da conduta no caso 
concreto, com a inclusão dos dados no Projeto Prometheus', bem como 'Incluir os revendedores, 
juntamente com fornecedores, utilizando-se a sistemática do Projeto Prometheus, para fins de 
enfrentamento desse tipo de criminalidade organizada, buscando a implantação de uma 
estratégia de inteligência para combater esse modelo de comércio ilícito de drogas e 
medicamentos.'. Nesse contexto, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida, 
restou autorizado, em casos como o ora retratado, o arquivamento do apuratório no tocante à 
conduta do 'fornecedor', mediante o devido cadastramento dos fatos junto ao Projeto 
Prometheus, providência já adotada nestes autos. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 
1.25.000.002810/2020-28, 778ª Sessão de Revisão, em 17/08/2020, unanimidade. 
Homologação do arquivamento. Apreciação da matéria pelo Colegiado, ainda que incidente a 
Orientação nº 41, tendo em vista a peculiaridade do caso. 

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

 
229. Expediente: 1.34.006.000314/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3358/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao 

Cidadão na qual narra o noticiante que G.I.D.S. foi denunciado pela prática de fraude em 
licitação, bem como responde à ação civil pública por ato de improbidade administrativa, e 
ainda assim ocupa cargo de presidente da comissão municipal de licitações do município de 
Ferraz de Vasconcelos/SP. Afirma então que o denunciado não declarou à Receita Federal o 
grande patrimônio adquirido fraudando licitações, praticando sonegação fiscal e lavagem de 
dinheiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Oficiada, a Receita Federal 
informou que não constam ações fiscais, em curso ou encerradas, em nome do contribuinte 
G.I.D.S. Ademais, em relação a suposto crime contra a ordem tributária (artigo 1º da Lei 
n.8.137/90), de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente estará 
configurado após a constituição definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante 
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nº 24. Falta de justa causa para 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). 

 
230. Expediente: 1.34.006.000430/2021-71 - Eletrônico  Voto: 3378/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação formulada pelo interessado na Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Notificação dirigida ao representante para informações 
complementares, considerando que no texto inicialmente encaminhado ao MPF não havia 
elementos mínimos para o início de uma apuração. O representante encaminhou informações 
complementares intituladas de 'Recurso', de onde se extrai: 'A) Segue anexos no qual o mesmo 
em deficiência de suas totalidades funcionais exercidas ou incapacidade apresenta diretamente 
disfunção ou incoerência efetiva aos padrões prestados. De acordo a veracidade dos crimes em 
documentos contidos em anexos se dá diretamente a concretização e a conclusão na qual o 
mesmo citado apresenta não ser e não estar apto: Justo | Sensato | Competente | Eficiente | Hábil 
| Idôneo | Preparado | Qualificado | Suficiente | Adequado | Apropriado | Cabível | Propício | 
Capacitado | Capaz | Acarretando diferidas circunstancias no qual se enquadra em distintos e 
discrepantes sequencias de crimes seguidos se colocando e se exibindo como criminoso 
qualificado. B) Eu T.S.G. desconheço de qualquer forma que se tem como resultado da 
configuração ou aspecto de massa a maneira que se aduz a existência física do mesmo ser citado 
em documentos anexados assim dando enfase a concretização da veracidade dos crimes 
contidos ao mesmo na qual nunca estive ou compartilhei o ar da minha presença com tal ser ou 
individuo em qualquer ocasião de modo geral qualificando até mesmo diretamente a pratica de 
capacidades físicas que poderia assim me expor a sua deficiência existencial exercida da 
totalidade de suas funções gerando sua incapacidade funcional de acordo com a padronização 
penal das leis cabíveis ao território nacional Brasileiro'. Mantida a decisão de indeferimento de 
instauração da investigação, os autos foram encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, para apreciação do recurso interposto pelo 
representante, nos termos do artigo 4º, §3º, da Resolução no 174/2017 do Conselho Nacional 
do Ministério Público. Fatos desconexos relatados de forma resumida, vaga e genérica que não 
apresentam nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de elementos 
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). 

 
231. Expediente: 1.34.006.000461/2021-21 - Eletrônico  Voto: 2979/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Investigado 

que foi selecionado para fiscalização, após desembarcar de um voo internacional e dirigir-se ao 
canal 'nada a declarar'. Durante a vistoria, verificou-se a existência de EUR 12.585,70 (doze 
mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e setenta centavos) e mais R$ 1.650,00 (um mil e 
seiscentos e cinquenta reais) em sua bagagem. Na ocasião, foi liberada ao passageiro parte da 
quantia, tendo o valor restante permanecido retido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inciso IV). Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, o art. 65 da Lei n° 
9.069/1995 dispõe que o ingresso no país de moeda estrangeira em valor superior ao 
equivalente a dez mil reais deve ser feita exclusivamente por meio de transferência bancária. 
Deste modo, as INs RFB nº 1.059/2010 e n° 1385/2013 impõem a necessidade de prestação de 
informação sobre o fato na Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA) e em Declaração 
Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV). A falta da e-DPV, por prejudicar a fiscalização e 
arrecadação do erário, traz como consequência o perdimento dos valores irregulares, conforme 
consta do § 3º do art. 65 da Lei n° 9.069/95. No presente caso, o noticiado não apresentou a 
necessária e-DPV e não preencheu a DBA, simplesmente direcionando-se ao canal 'nada a 
declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica teria se caracterizado caso o passageiro tivesse 
declarado em e-DPV informações falsas, ou preenchido DBA e não tivesse declarado a posse 
de moeda estrangeira em valor equivalente a mais de dez mil reais. Importante ressaltar que 
não se vislumbra conduta criminosa nos fatos narrados, considerando que a e-DPV não se presta 
ao recolhimento do imposto de renda ou à declaração de renda, mas à fiscalização do porte de 
moeda nacional ou estrangeira acima de dez mil reais. Desse modo, não houve supressão ou 
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redução de tributo, assim como não houve omissão de declaração sobre rendas para eximir-se 
do pagamento de tributo, não se enquadrando a conduta nos tipos penais previstos no art. 1° e 
no art. 2°, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/1990. Igualmente, não se enquadra no crime de 
evasão de divisas, pois trata-se de ingresso de moeda no País (e não propriamente saída ou 
evasão). Por fim, também não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro, uma vez que 
ausentes indícios, nos autos, da prática de outra infração penal anterior, de acordo com o caput 
do art. 1º da Lei n° 9.613/199. Entendimento de que o direito administrativo já foi suficiente 
para penalizar a conduta do investigado, uma vez que os valores acima do limite foram retidos 
e, após declarado seu perdimento, destinados à União. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 
1.34.006.000186/2021-46, Sessão de Revisão n° 804, de 12/04/2021, 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). 

 
232. Expediente: 1.34.010.000692/2020-95 - Eletrônico  Voto: 3538/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em sala de atendimento ao cidadão, por meio 

da qual o manifestante, advogado, requer a apuração de suposto crime praticado nos autos de 
processo tramitado perante a Justiça do Trabalho. O manifestante requer, em síntese, a 
responsabilização dos "julgadores trabalhistas, eis que validaram o documento lavrado em 
11/06/2019 datado de 07/06/2019 e sem assinatura de seu autor'. Assim, os magistrados 
trabalhistas consideram legítima a ação perpetrada por agentes da empresa reclamada em que 
teria havido coação para assinatura do documento irregular e que tal coação teria resultado em 
situação favorável à empresa. 'Validado o documento irregular, ele foi usado para se julgar 
improcedente a ação". Promoção de arquivamento sob os seguintes fundamentos: 'O 
manifestante narrou, de forma confusa, possíveis arbitrariedades, que poderiam ser 
consideradas crime, cometidas por julgadores da Justiça do Trabalho, nos autos do processo em 
epígrafe. Ocorre que as informações apresentadas não são suficientes para caracterizar alguma 
conduta tipificada no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, não havendo conduta tipificada, 
não há conduta criminosa, e portanto torna-se desnecessária a instauração de inquérito policial. 
Ademais, não cabe a este parquet a interferência no mérito de decisões judiciais proferidas no 
âmbito da justiça do trabalho em razão da mera insatisfação das partes com o seu conteúdo. 
Saliente-se que de acordo com o próprio manifestante, a parte reclamante (a qual o manifestante 
patrocina) foi condenada por litigância de má-fé'. Recurso do interessado. Manutenção da 
decisão pelo membro do Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Assiste razão aos Procuradores da República. A mera divergência entre a data de 
comunicação de dispensa (07/06/2019) e a data de assinatura do termo de rescisão do contrato 
de estágio (11/06/2019) não configura o crime de falsidade ideológica, tipificado pelo art. 299 
do Código Penal. Não se verifica, por parte da gerente da empresa, o dolo específico de 
prejudicar o direito da ex-estagiária porquanto, conforme restou comprovado, houve 
pagamento proporcional como contraprestação pelos dias trabalhados no mês de junho, 
culminando na improcedência dos pedidos formulados na reclamação trabalhista. Igualmente, 
a valoração do termo de rescisão do contrato de estágio enquanto prova licita e legitima não 
permite imputação penal aos Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região. Em sede processual, vigora-se o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual 
o magistrado valora racionalmente as diversas provas produzidas nos autos e fundamenta suas 
decisões. Os Desembargadores tão somente entenderam que, de fato, a prestação de serviços 
pela ex-estagiária cessou em 07/06/2019, de sorte que é devida a contraprestação pecuniária até 
essa data, e não até a assinatura do termo de rescisão em 11/06/2019. Nota-se que o 
manifestante está inconformado com o mérito das decisões proferidas no processo. Ocorre que 
tal inconformismo deve ser expressado por meio da interposição dos recursos cabíveis no bojo 
do processo trabalhista, e não com a tentativa de instauração de investigação criminal contra os 
magistrados que atuaram no feito. Ausência de elementos mínimos de conduta penalmente 
relevante que justifique 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). 

 
233. Expediente: 1.34.011.000282/2019-09 - Eletrônico  Voto: 2947/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de falsificação de documento 
público e posterior uso do documento falso em juízo (CP, art. 304 c/c art. 297). Verificação da 
existência de comprovantes de pagamentos de Guias de Recolhimento da União ' GRU's 
idênticos em processos patrocinados pela investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). A Advogada prestou esclarecimentos afirmando que houve um equívoco de sua 
parte, sendo que após pagar a primeira guia não conseguiu efetuar o recolhimento das demais, 
pois havia preenchido todas com o seu CPF, quando deveria tê-lo feito com os CPF's dos 
respectivos autores. Ressaltou que não tivera a intenção de causar qualquer prejuízo ao erário, 
tendo posteriormente corrigido a situação, juntando aos autos novas guias de recolhimento 
relacionadas a todos os feitos e seus respectivos comprovantes de pagamentos. Conduta dolosa 
não evidenciada no caso concreto, tendo em vista a plausibilidade da justificativa apresentada, 
corroborada pela documentação juntada aos autos, bem como pelo baixíssimo valor de cada 
guia (R$ 0,84), que indica não ser crível que a Advogada apresentaria documentos falsos em 
autos judiciais para se esquivar de pagar pouco mais de R$ 5,00 (no total). 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). 

 
234. Expediente: 1.35.000.000437/2021-13 - Eletrônico  Voto: 2946/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Manifestação 

realizada por meio do 'Disk Denúncia' relatando que a investigada estaria simulando ser portadora 
de problemas mentais a fim de receber benefício assistencial junto ao INSS. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências pela Polícia Federal, especialmente 
no sistema único de benefícios da DATAPREV, não se confirmou a existência de qualquer registro 
em nome da noticiada. Não foi verificado nenhum benefício, deferido ou não, em seu nome. 
Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 
no art. 18 do CPP. 

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

 
235. Expediente: 1.35.000.000684/2021-10 - Eletrônico  Voto: 2867/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de fato. Possível prática de crime contra a honra de professores da Universidade Federal de 

Sergipe. Divergências entre professores de Direito a respeito de resultado de concurso público para 
docente da Universidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme a Súmula 
714 do Supremo Tribunal Federal, 'é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do 
Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a 
honra de servidor público em razão do exercício de suas funções'. No caso, não há representação 
formal das supostas vítimas que justifique a atuação do MPF. Homologação do arquivamento. 

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

 
236. Expediente: 1.35.000.001366/2020-87 - Eletrônico  Voto: 3123/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira 

(RIF) que noticia transações financeiras atípicas por parte de empresas e sócios. De acordo com o 
RIF, as movimentações foram consideradas incompatíveis com a capacidade econômico-financeira 
dos investigados. Aponta ainda que uma das empresas recebeu recursos de entes da Administração 
Pública e foi alvo de investigações acerca de fraudes em licitações municipais. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou que não há 
processos fiscais ou débitos fiscais referentes às pessoas físicas ou jurídicas, bem como não foram 
encontrados indícios de irregularidade que justifiquem a abertura de ação fiscal. Ademais, em 
relação a suposto crime contra a ordem tributária (artigo 1º da Lei n.8.137/90), de acordo com o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente estará configurado após a constituição 
definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante nº 24. Homologação do 
arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF (Combate à Corrupção), para análise da matéria 
residual de sua atribuição, referente à eventuais crimes contra a Administração Pública e/ou crimes 
da Lei de Licitações e a consequente lavagem de dinheiro. 
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 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). 

 
237. Expediente: 1.36.000.000285/2019-99 - Eletrônico  Voto: 3464/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 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) Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir 
de representação Superintendência Regional do Trabalho no Tocantins, que aborda a 
contratação informal de trabalhador, no período de gozo de seguro-desemprego, após a sua 
demissão. 2) O referido órgão executou diligência solicitada pelo Ministério Público do 
Trabalho, mercê do embargo de empreendimento da investigada ' a construção de uma escola 
técnica estadual. Na prática, apurou-se que a obra foi suspensa, assim como todos os contratos 
de trabalho. Contudo, detectou-se que um dos pedreiros demitidos foi recontratado 
informalmente, como vigia. Além disso, segundo asseverado pela auditoria, o empregado 
receberia, concomitantemente, seguro-desemprego. 3) A auditoria ocorreu em fevereiro de 
2019, meses depois do pagamento da última parcela do benefício, e nada há de concreto acerca 
da recontratação imediata, ainda em junho de 2018, sequer depoimento formal do empregado. 
No entanto, a presença do trabalhador no local de exercício das funções, seja para fins de 
vigilância ou estiva, mostram que o investigado já fruía de seus serviços, sem registro, em 
desacordo com a legislação de regência. 4) Suposto crime de sonegação de contribuição 
previdenciária (CP, art. 337-A). Incidência do princípio da insignificância, consoante o 
Enunciado nº 49 da 2ª CCR e a jurisprudência do STJ (REsp 1709029/MG), que admitem a 
aplicação do referido princípio nos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito 
tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do 
disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias nº 75 
e 130, ambas do Ministério da Fazenda. No presente caso é possível concluir que o débito 
tributário não supera o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. 5) 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. Aplicação do Enunciado 2ª CCR nº 26 que estabelece: A 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). Redação alterada na 176ª Sessão 
de Coordenação, de 10/02/2020. Nesse mesmo sentido: REsp nº 1.459.294/MG, STJ, Rel. Min. 
Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/08/2017. 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
238. Expediente: JF/CXS/MA-1002210-

90.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico  
Voto: 3281/2021 Origem: GABPRM2-

ACAAN - ANNE 
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CAROLINE AGUIAR 
ANDRADE NEITZKE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de uso de documento falso (art. 

304 do Código Penal). O investigado supostamente teria feito uso de RG falso ao formular 
requerimento administrativo para concessão de passaporte perante a Delegacia da Policia 
Federal de Caxias/MA. Conforme se depreende dos autos, o AFIS emitiu um alerta de 
coincidência de digitais e verificou que a digital de B.S.S. era semelhante à digital de 
M.R.D.S.. Realizado o exame de confronto de impressões digitais, os peritos constataram 
que "as impressões questionadas apresentam pontos característicos e morfologia de linhas 
correspondentes com os mesmos elementos das impressões padrão'. Revisão de 
arquivamento parcial (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuições (Enunciado nº 
33). Realizadas diligências visando identificar a real identidade do requerente, ocasião em 
que restou evidenciado que M.R.D.S. é pessoa inexistente, tratando-se, na verdade, de nome 
fictício criado por B.S.S. para esquivar-se da responsabilidade penal durante prisão efetuada 
pela Polícia Civil do Estado do Maranhão no ano de 2002. Dessa maneira, não há nos autos 
nenhum elemento que aponte ocorrência de conduta delituosa em detrimento de bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, vez 
que não ficou comprovado o uso de documento falso para obtenção de passaporte, pelo que 
não há justa causa que fundamente a manutenção da presente investigação. Noutro giro, 
importa ressaltar que há fortes indícios da ocorrência de infração penal de competência da 
Justiça Estadual, haja vista que, durante prisão efetuada pela Polícia Civil do Estado do 
Maranhão no ano de 2002, B.S.S. apresentou-se falsamente como sendo M.R.D.S., 
incorrendo, assim, no crime previsto no art. 307 do Código Penal, de atribuição do 
Ministério Público Estadual. Homologação do arquivamento parcial e do declínio de 
atribuições. 

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

 
239. Expediente: JF-PA-1000088-

58.2021.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3263/2021 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado em 01/09/2017, para apurar possível prática do crime de 

falsificação de documentos públicos (art. 297 do CP) e uso de documento falso (art. 
304 do CP), consistentes em certificados internacionais de vacinação (SUS ' ANVISA). 
Consta dos autos que passageiros que iriam embarcar para o Suriname foram 
abordados por cidadão que lhes questionou a respeito de suas carteiras de vacinação; 
diante da resposta negativa dos passageiros, o cidadão lhes ofereceu o referido 
documento, encaminhando-lhes a um box de uma empresa de turismo, onde outro 
indivíduo lhes cobrou R$ 170,00 por cada carteira, e naquela mesma ocasião, passou a 
preenchê-las manualmente. Os três passageiros chegaram a efetuar o check-in e 
passaram pela imigração normalmente, mas, no momento do embarque, a funcionária 
da companhia aérea constatou a falsidade das carteiras, e, assim, acionou a Polícia 
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) De início, verifica-se 
que os dados consignados pelo referido cidadão nos certificados de vacinação foram 
os mesmos constantes dos cartões de vacinação do SUS dos passageiros, ou seja, 
tratavam-se dados verídicos ' inclusive, vale lembrar a própria ANVISA chegou a 
informar que as informações estavam registradas em seu sistema, contexto que torna a 
conduta penalmente irrelevante. No que se refere ao eventual crime de uso de 
documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), em tese cometido pelos passageiros que 
adquiriram o certificado internacional de vacinação tido como falso, cumpre asseverar 
que não está evidenciado o dolo em suas condutas: percebe-se que são pessoas 
vulneráveis e sem instrução (são lavradores), que, certamente, foram ludibriadas e 
acabaram se submetendo à compra do documento na intenção de realizar a viagem. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento parcial. 2) Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado contra 
os passageiros. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Necessário declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
240. Expediente: 1.18.000.001042/2021-19 - Eletrônico  Voto: 2981/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
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GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação do COAF. Possível prática do crime de 

lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) por pessoas físicas cujos extratos bancários apresentavam 
movimentações incompatíveis com sua capacidade financeira. Fatos referentes aos anos de 
2015 a 2020. O Procurador da República promoveu o arquivamento, sustentando que as 
diligências realizadas não localizaram cometimento de crime da competência federal. 
Arquivamento recebido como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Segundo 
consta da informação, os investigados 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 pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
241. Expediente: 1.22.000.000209/2021-93 - Eletrônico  Voto: 3153/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 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 que apresentou 
movimentação incompatível com sua renda cadastrada e teria utilizado sua conta pessoal para 
movimentar recursos de sua empresa. Aponta ainda o RIF que referida pessoa foi investigada 
pela prática dos delitos de tráfico de influência e exploração de prestígio. Promoção de 
arquivamento com base na inexistência de materialidade delitiva no âmbito federal. O membro 
do MPF oficiante ressaltou que não há lançamentos fiscais em face do investigado. Quanto ao 
eventual crime de lavagem, afirmou não haver indícios da consumação de crimes antecedentes 
afetos à competência federal e, 'na hipótese de haver investigação em andamento na seara 
estadual, ainda assim o declínio é desnecessário, na medida em que o RIF foi difundido 
simultaneamente ao MPF e ao MP/MG'. 1) Suposto crime contra a ordem tributária. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada, a Receita Federal do Brasil informou 
que avaliará eventual interesse fiscal na apuração de ilícito tributário em face do investigado, 
mas ainda não constituiu crédito em seu desfavor. De acordo com o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, somente estará configurado o crime contra a ordem tributária após o 
lançamento definitivo do tributo, conforme a Súmula Vinculante nº 24. Homologação do 
arquivamento. 2) Suposto crime de lavagem. Arquivamento recebido como declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Segundo consta dos autos, o advogado foi investigado 
pela suposta prática dos crimes de exploração de prestígio e de tráfico de influência, sendo o 
inquérito arquivado por ausência de justa causa. Não se extrai 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 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
242. Expediente: 1.26.000.003301/2020-85 - Eletrônico  Voto: 3167/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 
OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. 
ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de 
não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela 
prática do crime previsto no art. 296, § 1°, I, c/c art. 70, ambos do CP. 2. A Procuradora da 
República oficiante considerou não ser cabível o ANPP em processos em curso, na linha de 
precedentes do STJ. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª 
CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a 
Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 
13.964/2019, e definiram, no item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 
desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação 
penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo 
o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar 
formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, 
quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença 
ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos 
fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou 
acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela 
defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 185.913, 
submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da 
República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem 
aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Necessidade de 
retorno dos autos à Procuradora da República oficiante para consideração do entendimento 
firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual 
propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
243. Expediente: 1.29.000.002244/2021-96 - Eletrônico  Voto: 3431/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de ofício da Polícia Civil do Rio Grande 

do Sul à Polícia Federal com informações de que usuário da rede social Facebook estaria 
compartilhando, em grupo fechado, vídeos de crianças em situação de abuso sexual. O 
Procurador da República promoveu o arquivamento considerando que 'o conteúdo noticiado 
não está mais disponível no link informado para consulta e extração dos dados necessários à 
persecução penal, não há materialidade nem indícios de autoria delitiva' e que 'caso a rede social 
tenha detectado a ilegalidade do conteúdo compartilhado enquanto ainda estava disponível para 
consulta, os dados úteis à investigação provavelmente serão repassados pela empresa às 
autoridades competentes'. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de 
Atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio da internet 
não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a 
transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos 
do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre 
Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, 
verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na hipótese, 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, 
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não há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF ' RE 628624, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016 ' sem grifo no original). 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. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar, por ora, 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 pelo recebimento da 
promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
244. Expediente: 1.30.001.002186/2021-70 - Eletrônico  Voto: 3270/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. 

Noticiante aponta para a possível ocorrência do crime de incitação ao suicídio (art. 122, CP) 
diante da postagem realizada na rede social Twitter em que usuário teria estimulado o suicídio 
de opositores ao Presidente da República. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento, 
sustentando a atipicidade da conduta, afirmando ainda que o feito não reclama o declínio de 
atribuição em homenagem ao princípio da eficiência. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, IV). A despeito da conduta ter sido praticada por meio de uma rede social/internet, a 
persecução penal, no caso concreto, não é de atribuição do MPF. 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. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). 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). 

 
Homologação parcial de Arquivamento 
245. Expediente: 1.21.003.000020/2021-16 - Eletrônico  Voto: 2912/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NAVIRAÍ-MS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Limite do valor dos tributos 

iludidos, R$ 20.000,00. Possibilidade em relação à investigada S.V.B.S., tendo em vista a 
ausência de reiterações. Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até o 
limite previsto para o investigado S.B.L.. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da 
habitualidade ou reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a 
aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza da eficácia do 
direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de 
forma integrativa e coordenativa. Necessidade de conformação uniforme no Ministério Público 
Federal. Homologação parcial do arquivamento. No caso: Tributos iludidos calculados em R$ 
4.965,77 e 1 reiteração anterior por parte de S.B.L.. 

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

 
Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
246. Expediente: JF/ITJ/SC-5005751-

37.2020.4.04.7208-APE - 
Eletrônico  

Voto: 2864/2021 Origem: GABPRM4-DAD - 
DARLAN AIRTON DIAS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE 
NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, 
ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor 
de acusado pela prática do crime previsto no art. 334 c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. 
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2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP por considerar que o 
réu possui conduta criminal reiterada/habitual. 3. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um 
dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do 
CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou 
se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 
exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme 
ressaltado pelo MPF, entre os anos de 2013 a 2018 há registros em nome do acusado de 
retenção e apreensão de mercadorias na ordem de R$ 300.000,00. Além do mais, consta 
dos autos que o réu já responde a outro processo criminal pela prática de descaminho 
anterior. 6. Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de acordo com a jurisprudência do 
STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos 
administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 
147170/SC, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 27/11/2017). 7. 
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-
A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos 
probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção 
das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
247. Expediente: JF/ITJ/SC-5006889-

39.2020.4.04.7208-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3476/2021 Origem: GABPRM4-DAD - 
DARLAN AIRTON DIAS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO 
DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE 
NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL (CPP, 
ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor 
de acusado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1°, III, do CP. 2. O Procurador da 
República oficiante deixou de oferecer o ANPP por considerá-lo insuficiente para a 
reprovação e prevenção do crime, restando configurada no presente caso a hipótese 
impeditiva do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, isto é, existirem elementos probatórios 
que denotam conduta criminosa reiterada. 3. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um 
dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do 
CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou 
se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 
exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme 
ressaltado pelo MPF e demonstrado pelas certidões de antecedentes juntadas, o réu possui 
em seu desfavor outras três ações penais, sendo uma delas por descaminho e as outras duas 
por tráfico de entorpecentes. Além disso, de acordo com os autos, há registros nos bancos 
de dados da RFB da existência de outros procedimentos administrativos formalizados 
anteriormente em seu nome, indicando que está envolvido em outras ocorrências de 
importação irregular de mercadorias. 6. Nessa esteira, cumpre observar ainda que, de 
acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos 
policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar 
a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 
27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos 
termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra 
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo 
nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou 
profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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248. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5016211-
91.2021.4.04.7000 - Eletrônico  

Voto: 3108/2021 Origem: 5A.CAM - 
5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E 
REVISÃO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO 
DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 
2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE 
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que 
os réus foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP em concurso 
material (CP, art. 69) com o art. 19 da Lei n° 7.492/86, por 36 (trinta e seis) vezes em 
continuidade delitiva (CP, art. 71). 2. O Procurador da República oficiante considerou não 
ser cabível o ANPP em processos com denúncia já recebida, na linha de precedente do STF, 
bem como aduziu que as penas mínimas dos crimes imputados aos denunciados, quando 
somadas, extrapolariam o limite de 04 (quatro) anos. 3. Interposição de recurso pela defesa 
de G.R.. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do 
CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada 
e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o 
oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do 
trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do 
MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando 
se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, 
conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou 
acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde 
dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com 
sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e 
recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no 
HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de 
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que 
estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 
13.964/2019'. 7. Com relação à pena mínima, de acordo com o consignado pela defesa 'O 
crime de associação criminosa, do art. 288 do Código Penal ' CP, tem pena mínima de 01 
(um) ano. O crime descrito no art. 19, da Lei nº 7.492/86 imputado ao PETICIONÁRIO 
tem pena mínima de 02 (dois) anos. O PETICIONÁRIO foi denunciado como incurso no 
referido crime por 36 (trinta e seis) vezes, em continuidade delitiva na forma do CP, art. 
71. Assim sendo, a pena é aumentada em um sexto para análise da pena mínima em 
abstrato, resultando em um cômputo de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses. Somando-se as 
duas penas em concurso material, conforme o CP, art. 69, chega-se ao cômputo final de 03 
(três) anos e 04 (quatro) meses de pena mínima abstrata'. 8. Necessidade de retorno dos 
autos ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado 
pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura 
do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro do MPF ao 
proceder à referida (re)análise constate/demonstre a ausência de algum dos requisitos 
exigidos ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o 
oferecimento do ANPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
249. Expediente: 1.00.000.008602/2021-92 – Eletrônico 

(5014924-21.2020.4.04.7003)  
Voto: 3157/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A, §14, DO CPP. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU 
PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE 
REGISTROS POSTERIORES. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS 
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PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime 
previsto no art. 334-A, § 1°, I, do CP c/c art. 3° do Decreto-Lei n° 399/1968. 2. O Procurador 
da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo, tendo em vista o 
indicativo de conduta habitual/reiterada por parte do réu. 3. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 
28-A, § 2°, II, do CPP estabelece que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o agente 
reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, 
entretanto, as outras 03 (três) apreensões registradas em nome do denunciado e mencionadas 
pelo membro do MPF oficiante como óbice ao oferecimento do ANPP, ocorreram em datas 
posteriores ao fato objeto destes autos (praticado em 28/08/2018), sendo a presente autuação a 
primeira apreensão em nome do acusado. Dessa forma, na hipótese específica dos autos e 
considerando as peculiaridades do caso concreto, os referidos registros posteriores, por si sós, 
não indicam conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz de obstar o oferecimento do 
ANPP. 6. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5012241-20.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão 
n° 781, de 21/09/2020, unânime. 7. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da 
República para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
250. Expediente: 1.00.000.008604/2021-81 – Eletrônico 

(JF/PR/MGA-5015325-
20.2020.4.04.7003-APN)  

Voto: 3159/2021 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, 
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 
E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito 
de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1°, 
IV, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP por existirem 
elementos probatórios que denotam conduta criminosa reiterada ou habitual por parte do 
denunciado. 3. Manifestação da defesa contra a recusa do MPF. Encaminhamento dos autos à 
2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento 
do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 
crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese 
de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No 
presente caso, conforme ressaltado pelo MPF, o denunciado já responde a uma outra ação penal 
(5001377-03.2019.4.04.7017) pela prática do crime previsto no art. 334 do CP, em que foi 
proposta a suspensão condicional do processo. Além do mais, possui diversas Notícias de Fato 
e/ou Procedimentos Investigatórios Criminais instaurados anteriormente em seu desfavor, pelo 
cometimento de fatos semelhantes ao ora analisado. 6. Inviabilidade do oferecimento de acordo 
de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a 
medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso 
concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, 
reiterada e/ou profissional. 7. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem 
para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
251. Expediente: 1.00.000.010194/2021-39 – Eletrônico 

(5002301-67.2021.4.04.7009)  
Voto: 3165/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA CRIMINAL PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). MEDIDA 
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QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente 
de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi 
denunciado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1°, inciso I, do CP c/c art. 3° do 
Decreto-Lei n° 399/68. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP por 
entender que não estão preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP, notadamente em 
razão da quantidade de mercadoria contrabandeada, apta a evidenciar que a medida não seria 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos 
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para 
a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o 
benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 
infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, consta dos autos que o denunciado foi flagrado 
transportando 449.720 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte) maços de 
cigarros de origem paraguaia, cuja comercialização em território nacional não é autorizada pela 
ANVISA. As circunstâncias do caso concreto (contrabando de grande vulto) indicam a 
possibilidade de cooperação/envolvimento com esquema criminoso que atua de forma 
profissional na inserção de cigarros contrabandeados em território nacional. 6. Precedente da 
2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, Sessão de Revisão n° 803, 
de 22/03/2021. 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos 
do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos 
elementos probatórios que indicam conduta criminal profissional. 8. Prosseguimento da ação 
penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
252. Expediente: 1.00.000.011041/2021-17 – Eletrônico 

(0002850-19.2019.4.01.3000)  
Voto: 2964/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO 
DO ART. 28-A, §14, DO CPP. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU 
PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de 
acusado pela prática do crime previsto no art. 334-A do CP. 2. O Procurador da República 
oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo, uma vez que o denunciado 
importou 1.600 maços de cigarros irregularmente e responde atualmente a uma outra ação 
penal. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP estabelece que o ANPP 
não se aplica na hipótese de ser o agente reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas. 5. Com relação à ação penal mencionada pelo membro do MPF oficiante 
como óbice ao oferecimento do ANPP, verifica-se que o crime nela apurado ocorreu em 
31/01/2018, posteriormente à infração penal ora apreciada (cometida em 10/12/2017). Dessa 
forma, na hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, o 
referido registro criminal posterior, por si só, não indica conduta habitual, reiterada ou 
profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP. 6. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 
5012241-20.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781, de 21/09/2020, unânime. 7. 
Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos requisitos 
exigidos para celebração do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o 
membro do MPF ao proceder à referida (re)análise constate a ausência de algum dos requisitos 
exigidos ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o 
oferecimento do ANPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
253. Expediente: 1.00.000.011431/2021-89 – Eletrônico 

(5015152-96.2021.4.02.5101)  
Voto: 2963/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO 
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DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP E DA 
REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO 
CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no 
âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 
298, na forma do art. 69, ambos do CP. 2. O membro do Ministério Público Federal oficiante 
considerou não ser cabível o ANPP em processos com denúncia já recebida, na linha de 
precedentes do STF e do STJ. 3. Interposição de recurso pela defesa de V.S.. Encaminhamento 
dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. As 2ª, 4ª e 5ª CCR's 
formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição 
da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no item 8, 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'. 5. Conforme dispõe o 
Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal 
no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos 
legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a 
oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos 
do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução 
da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual 
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao 
deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com 
sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e 
recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão está em debate no HC 
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-
Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal 
tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em 
andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a 
eventual propositura do acordo, no caso concreto. Ressalte-se, no entanto, que caso o membro 
do MPF ao proceder à referida (re)análise constate a ausência de algum dos requisitos exigidos 
ou a incidência de alguma das vedações previstas em lei, poderá recusar o oferecimento do 
ANPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
254. Expediente: 1.00.000.012312/2021-43 – Eletrônico 

(0007333-60.2003.4.03.6181)  
Voto: 3394/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 
DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR (CPP, ART. 28-A, §14). PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO PENAL EM FACE DE UM DOS RÉUS, EM RAZÃO DA 
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA CRIMINAL REITERADA E/OU HABITUAL. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-A DO 
CPP EM RELAÇÃO AO OUTRO ACUSADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, 
PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela 
prática do crime previsto no art. 1°, inciso I, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90, na 
forma dos arts. 29, 70 e 71, todos do CP. 2. A Procuradora da República oficiante considerou 
não ser possível o oferecimento do ANPP em razão da verificação de conduta criminosa 
reiterada por parte de um dos réus (C.H.Y.). Ressaltou, ainda, o elevado valor do lançamento 
fiscal (originalmente calculado em quase um milhão de reais), não sendo a medida suficiente 
para a prevenção e reprovação da infração penal. 3. A defesa peticionou com base no art. 28-
A, § 14, do CPP, tendo os autos sido remetidos à 2ª CCR. 4. Com relação ao réu C.H.Y., 
verifica-se que a regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se aplica na 
hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas. No caso, como ressaltou a Procuradora oficiante, o referido acusado responde 
atualmente a outra ação penal por crime tributário perante a 8° Vara Criminal Federal, além de 
já ter sido condenado por outro crime tributário perante a Justiça Estadual. Nessa esteira, 
cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações 
penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para 
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caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 
27/11/2017). Dessa forma, mostra-se inviável o oferecimento do ANPP, havendo nos autos 
elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada e/ou habitual (CPP, art. 28-A, 
caput e § 2°, inciso II). Prosseguimento da ação penal em relação ao réu C.H.Y. 5. Quanto ao 
réu J.H.M., não se tem notícia de reiteração delitiva, sendo cabível o entendimento desta 
Câmara de que o valor do dano nos crimes tributários não é óbice, por si só, para a negativa de 
oferecimento do acordo. Isso, por que o art. 28-A do CPP não prevê um valor máximo pré-
determinado como requisito para a celebração do ANPP. Logo, ainda que expressivo, o valor 
do dano não pode constituir fundamento único para obstar a realização do acordo, sendo 
necessária a análise de outros elementos que indiquem a insuficiência da medida, o que não se 
verificou nos autos. Dessa forma, caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A 
do CPP, o membro do Ministério Público estipulará o pagamento do débito da forma que 
entender pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e 
compatível com a infração imputada ao réu e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação 
penal deverá seguir seu curso regular. 6. Devolução dos autos à origem para o prosseguimento 
da persecução penal contra o réu C.H.Y., bem como para (re)análise dos requisitos para a 
eventual propositura do acordo em relação ao réu J.H.M. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo prosseguimento da 
persecução penal contra o réu C.H.Y., e pela (re)análise dos requisitos para a eventual 
propositura do ANPP em relação ao réu J.H.M., nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
Nos processos de relatoria da Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e o Dr. 
Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
255. Expediente: JF/CE-0805692-

17.2020.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3254/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
ESTADO DO CEARÁ 

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

DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA 
EM FORTALEZA/CE. EMPRESA INVESTIGADA COM SEDE EM SÃO 
PAULO/SP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 151 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO 
MEMBRO DO MPF OFICIANTE NO LOCAL DO DOMICÍLIO/SEDE DA 
EMPRESA INVESTIGADA. MANUTENÇÃO DA DECLINAÇÃO. 1. Inquérito 
policial inicialmente instaurado perante a PR/CE para apurar a possível prática do crime 
de descaminho (CP, art. 334), pelos responsáveis legais de empresa privada sediada em 
São Paulo/SP. 2. Segundo consta, houve a apreensão de produtos estrangeiros 
desprovidos de documentação de regular importação no momento de uma fiscalização 
na sede de uma transportadora, situada em Fortaleza/CE. 3. O membro do MPF oficiante 
na PR/CE requereu o declínio do feito em favor da Seção Judiciária de São Paulo/SP, 
alegando que, no caso, '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, encontra amparo na jurisprudência pátria, 
que, em casos tais, no intuito de facilitar a coleta de provas e a defesa do acusado, 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'. 4. Discordância do Juiz, tendo em vista 
o Enunciado 151 da Súmula do STJ. 5. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, por 
aplicação analógica do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 6. No 
caso, muito embora a mercadoria tenha sido apreendida em trânsito, os fatos se revestem 
de circunstâncias peculiares que merecem ser levadas em consideração quando da 
fixação da competência para o processamento e o julgamento do feito. 7. Inicialmente, 
cabe ressaltar que embora 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 maneira teleológica, à vista das 
garantias e princípios constitucionais. 8. Nesse sentido, não obstante a Súmula 151 do 
STJ tenha definido a competência do Juízo do lugar da apreensão dos bens em casos de 
descaminho e contrabando, verifica-se que tal entendimento foi mitigado recentemente 
pela Terceira Seção do STJ (CC 172.392), na hipótese em que a mercadoria ingressou 
no território nacional por atuação de empresa importadora, sendo apreendida ainda em 
trânsito, como no fato ora em análise. Nesse caso, a orientação é de fixar a competência 
em favor do Juízo do local do domicílio da empresa tida como importadora (investigada), 
em prestígio ao princípio da celeridade processual, pois, caso contrário, todos os atos 
necessários à investigação serão realizados à distância. 9. De acordo com o referido 
julgado 'à luz da mesma interpretação teleológica do art. 70 do Código de Processo Penal 
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' CPP que inspirou a Súmula n. 151/STJ, na singularidade do caso concreto, em que o 
delito de descaminho em tese praticado foi constatado em procedimento de fiscalização 
aduaneira, quando a mercadoria encontrava-se em trânsito em local distante da sede da 
empresa importadora, excepcionalmente, deve ser fixada a competência do Juízo do 
local da sede da pessoa jurídica, onde haverá maior facilidade de colheita de provas bem 
como do exercício da ampla defesa' (CC 172.392/SP, Terceira Seção, DJe 29/06/2020). 
10. Na mesma linha, no julgamento do CC 177.727, restou decidido que 'encontrando-
se a mercadoria em trânsito e distante do local do suposto domicílio do responsável pela 
importação irregular, é viável a fixação de competência do Juízo do local no domicílio 
da pessoa investigada, em prol da maior facilidade de obtenção de provas e do exercício 
da ampla defesa' (Terceira Seção, Decisão em 09/03/2021). Em igual sentido: CC 
177.238/SP, Terceira Seção, Decisão em 12/02/2021. 11. Verifica-se que a necessidade 
de excepcionar a aplicação da Súmula 151, de mesmo teor do Enunciado 54 da 2ªCCR, 
surgiu a partir da análise de que os casos que motivaram sua edição (em fevereiro de 
1994 e 1995) não se referiam a empresas regularmente constituídas e com endereço de 
sede conhecido, como no caso dos autos, mas sim a investigados tratados como 
'sacoleiros/camelôs', que se deslocavam para o Paraguai no intuito de adquirirem 
mercadorias para revenda no Brasil e, no retorno, eram abordados por via terrestre 
durante fiscalizações rotineiras. 12. Desse modo, considerando o contexto de que, no 
caso, a investigada responsável pela possível importação irregular é empresa sediada e 
constituída em local distante do local da apreensão, o que resultaria em uma investigação 
morosa baseada em precatórias, deve-se fixar, em observância ao princípio da celeridade 
processual e em consonância ao entendimento jurisprudencial exposto, a atribuição do 
local em que a pessoa jurídica importadora está constituída. 13. Manutenção da 
declinação à Procuradoria da República em São Paulo/SP, local da sede da empresa ora 
investigada. 

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

 
256. Expediente: JF-DF-1014994-

98.2021.4.01.3400-
PROCINVEST - 
Eletrônico  

Voto: 3148/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL 

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

CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE MERCADORIAS 
ESTRANGEIRAS EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM BRASÍLIA. 
EMPRESA INVESTIGADA COM SEDE EM SÃO PAULO/SP. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 151 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE NO LOCAL DO 
DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. 1. Procedimento Investigatório 
instaurado para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334), por empresa 
sediada em São Paulo, tendo em vista a apreensão de mercadorias de procedência 
estrangeira desprovidas da documentação de regular importação, no aeroporto 
internacional de Brasília, que foram remetidas de São Paulo e teriam, como destino, a 
cidade de Rio Branco/AC. 2. O procedimento tramitou inicialmente perante a 9ª Vara 
Federal de São Paulo, tendo o juízo, a partir de promoção ministerial, determinado o 
declínio de competência à Justiça Federal no Distrito Federal, com base na Súmula 151 
do STJ. 3. Intimado, o Procurador da República oficiante na PR/DF manifestou-se pelo 
declínio de competência em favor da Justiça Federal de São Paulo, ressaltando que 'o 
delito se consumou onde a empresa tem sede e emitiu nota fiscal, e não no local onde 
foi realizada a fiscalização e consequente apreensão'. 4. Discordância do magistrado 
(CPP, art. 28, com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. No caso, muito embora a 
mercadoria tenha sido apreendida em trânsito, os fatos se revestem de circunstâncias 
peculiares que merecem ser levadas em consideração quando da fixação da 
competência para o processamento e o julgamento do feito. 6. Inicialmente, cabe 
ressaltar que embora 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 maneira teleológica, à vista 
das garantias e princípios constitucionais. 7. Nesse sentido, não obstante a Súmula n° 
151 do STJ tenha definido a competência do Juízo do lugar da apreensão dos bens em 
casos de descaminho e contrabando, verifica-se que tal entendimento foi mitigado 
recentemente pela Terceira Seção (CC 172.392), na hipótese em que a mercadoria 
ingressou no território nacional por atuação de empresa importadora, sendo apreendida 
ainda em trânsito, como no fato ora em análise. Nesse caso, a orientação é de fixar a 
competência em favor do Juízo do local do domicílio da empresa tida como 
importadora (investigada), em prestígio ao princípio da celeridade processual, pois, 
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caso contrário, todos os atos necessários à investigação serão realizados à distância. 8. 
De acordo com o referido julgado 'à luz da mesma interpretação teleológica do art. 70 
do Código de Processo Penal - CPP que inspirou a Súmula n. 151/STJ, na singularidade 
do caso concreto, em que o delito de descaminho em tese praticado foi constatado em 
procedimento de fiscalização aduaneira, quando a mercadoria encontrava-se em 
trânsito em local distante da sede da empresa importadora, excepcionalmente, deve ser 
fixada a competência do Juízo do local da sede da pessoa jurídica, onde haverá maior 
facilidade de colheita de provas bem como do exercício da ampla defesa.' (CC 
172.392/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, 
DJe 29/06/20201). 9. Na mesma linha, no julgamento do CC 177.727, restou decidido 
que 'encontrando-se a mercadoria em trânsito e distante do local do suposto domicílio 
do responsável pela importação irregular, é viável a fixação de competência do Juízo 
do local no domicílio da pessoa investigada, em prol da maior facilidade de obtenção 
de provas e do exercício da ampla defesa' (CC 177.727/CE, Rel. Ministro Ribeiro 
Dantas, Terceira Seção, Decisão em 09/03/2021). Em igual sentido: (CC 177.238/SP, 
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, Decisão em 12/02/2021). 10. Verifica-se 
que a necessidade de excepcionar a aplicação da Súmula nº 151, de mesmo teor do 
Enunciado nº 54/2ªCCR, surgiu a partir da análise de que os casos que motivaram sua 
edição (em fevereiro de 1994 e 1995) não se referiam a empresas regularmente 
constituídas e com endereço de sede conhecido, como no caso dos autos, mas sim a 
investigados tratados como 'sacoleiros/camelôs', que se deslocavam para o Paraguai no 
intuito de adquirirem mercadorias para revenda no Brasil e, no retorno, eram abordados 
por via terrestre durante fiscalizações rotineiras. 11. Desse modo, considerando o 
contexto de que, no caso, a investigada responsável pela possível importação irregular 
é empresa sediada e constituída em local distante do local da apreensão, o que resultaria 
em uma investigação morosa baseada em precatórias, deve-se fixar, em observância ao 
princípio da celeridade processual e em consonância ao entendimento jurisprudencial 
exposto, a atribuição do local em que a pessoa jurídica importadora está constituída. 
12. Atribuição da Procuradoria da República em São Paulo, local onde a investigada 
encontra-se sediada. 

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

 
257. Expediente: JF-JAL-5001767-

26.2020.4.03.6124-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3253/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 24ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - JALES/SP 

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

APREENSÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS NO INTERIOR DE UM 
ÔNIBUS, EM FERNANDÓPOLIS/SP. EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ENVIO 
DAS MERCADORIAS COM SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 151 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO 
DO MPF OFICIANTE NO LOCAL DO DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA 
INVESTIGADA. MANUTENÇÃO DA DECLINAÇÃO. 1. Inquérito policial 
inicialmente instaurado perante a PRM ' Jales/SP para apurar a possível prática do 
crime de descaminho (CP, art. 334), pelos responsáveis legais de empresa privada 
sediada em Campo Grande/MS. 2. Segundo consta, no momento da fiscalização de um 
ônibus na base da Polícia Militar Rodoviária em Fernandópolis/SP, os policiais 
encontraram várias caixas contendo mercadorias de origem estrangeira, havendo 
fundadas suspeitas de que a nota fiscal que acompanhava os produtos não refletia a 
verdade. Após diligências, constatou-se que a pessoa jurídica responsável pelo envio 
das mercadorias está sediada em Campo Grande/MS, sendo esta, também, a localidade 
das residências dos sócios. 3. O membro do MPF oficiante na PRM ' Jales/SP 
promoveu a declinação de atribuição em favor da Procuradoria da República em 
Campo Grande/MS, em razão da otimização dos trabalhos investigatórios, aplicando-
se, ainda, o Enunciado 95 da 2a CCR. 4. Discordância do Juiz, tendo em vista o 
enunciado 151 da Súmula do STJ. 5. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, por 
aplicação analógica do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 6. No 
caso, muito embora a mercadoria tenha sido apreendida em trânsito, os fatos se 
revestem de circunstâncias peculiares que merecem ser levadas em consideração 
quando da fixação da competência para o processamento e o julgamento do feito. 7. 
Inicialmente, cabe ressaltar que embora 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 maneira 
teleológica, à vista das garantias e princípios constitucionais. 8. Nesse sentido, não 
obstante a Súmula 151 do STJ tenha definido a competência do Juízo do lugar da 
apreensão dos bens em casos de descaminho e contrabando, verifica-se que tal 
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entendimento foi mitigado recentemente pela Terceira Seção do STJ (CC 172.392), na 
hipótese em que a mercadoria ingressou no território nacional por atuação de empresa 
importadora, sendo apreendida ainda em trânsito, como no fato ora em análise. Nesse 
caso, a orientação é de fixar a competência em favor do Juízo do local do domicílio da 
empresa tida como importadora (investigada), em prestígio ao princípio da celeridade 
processual, pois, caso contrário, todos os atos necessários à investigação serão 
realizados à distância. 9. De acordo com o referido julgado, 'à luz da mesma 
interpretação teleológica do art. 70 do Código de Processo Penal ' CPP que inspirou a 
Súmula n. 151/STJ, na singularidade do caso concreto, em que o delito de descaminho 
em tese praticado foi constatado em procedimento de fiscalização aduaneira, quando a 
mercadoria encontrava-se em trânsito em local distante da sede da empresa 
importadora, excepcionalmente, deve ser fixada a competência do Juízo do local da 
sede da pessoa jurídica, onde haverá maior facilidade de colheita de provas bem como 
do exercício da ampla defesa' (CC 172.392/SP, Terceira Seção, DJe 29/06/2020). 10. 
Na mesma linha, no julgamento do CC 177.727, restou decidido que 'encontrando-se 
a mercadoria em trânsito e distante do local do suposto domicílio do responsável pela 
importação irregular, é viável a fixação de competência do Juízo do local no domicílio 
da pessoa investigada, em prol da maior facilidade de obtenção de provas e do exercício 
da ampla defesa' (Terceira Seção, Decisão em 09/03/2021). Em igual sentido: CC 
177.238/SP, Terceira Seção, Decisão em 12/02/2021. 11. Verifica-se que a necessidade 
de excepcionar a aplicação da Súmula 151, de mesmo teor do Enunciado 54 da 2ªCCR, 
surgiu a partir da análise de que os casos que motivaram sua edição (em fevereiro de 
1994 e 1995) não se referiam a empresas regularmente constituídas e com endereço de 
sede conhecido, como no caso dos autos, mas sim a investigados tratados como 
'sacoleiros/camelôs', que se deslocavam para o Paraguai no intuito de adquirirem 
mercadorias para revenda no Brasil e, no retorno, eram abordados por via terrestre 
durante fiscalizações rotineiras. 12. Desse modo, considerando o contexto de que, no 
caso, a investigada responsável pela possível importação irregular é empresa sediada e 
constituída em local distante do local da apreensão, o que resultaria em uma 
investigação morosa baseada em precatórias, deve-se fixar, em observância ao 
princípio da celeridade processual e em consonância ao entendimento jurisprudencial 
exposto, a atribuição do local em que a pessoa jurídica importadora está constituída. 
13. Manutenção da declinação à Procuradoria da República em Campo Grande/MS, 
local da sede da empresa ora investigada. 

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

 
258. Expediente: JF/PR/CUR-5049581-

66.2018.4.04.7000-IP - Eletrônico  
Voto: 2972/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO NO 

MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). 
INTERESSE FEDERAL. ENUNCIADO 546 DA SÚMULA DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta 
prática do crime previsto no art. 298 do CP, tendo em vista a notícia de que auditor-fiscal 
do trabalho, durante fiscalização, verificou inconsistências nos certificados de conclusão 
de curso de dois funcionários de determinada pessoa jurídica privada. 2. A Procuradora da 
República promoveu a declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual, por 
entender que 'não se vislumbra a existência de crime cometido em detrimento de bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Os 
certificados suspeitos foram emitidos por empresa privada e não há notícia do uso de tais 
certificados perante órgão federal. Tampouco vislumbra-se a existência de crime contra a 
organização do trabalho (artigos 197 a 207 do Código Penal)'. 3. Discordância do juízo 
federal e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação 
anterior à Lei 13.964/2019). 4. Da análise dos autos, constata-se que os certificados 
supostamente falsos foram apresentados no momento da fiscalização realizada pelo 
Ministério do Trabalho na empesa. 5. Conforme ressaltado pelo Juiz, 'a razão de existir de 
tais certificados é comprovar a realização de treinamentos destinados a garantir a segurança 
do ingresso de funcionários em obras de engenharia civil, em cumprimento a normas legais 
da competência da União, fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério 
Público do Trabalho. Portanto, a expedição e uso de tais documentos se deu justamente 
com a finalidade de burlar a fiscalização federal, mediante a demonstração do suposto 
cumprimento das normas de segurança do trabalho, o que representa ofensa direta à 
interesse da União'. 6. Aplicação do Enunciado 546 da Súmula do STJ: 'A competência 
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para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade 
ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do 
órgão expedidor'. 7. 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). 

 
259. Expediente: JFRS/PFU-5010935-

29.2019.4.04.7104-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3079/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE PASSO FUNDO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO EM PREJUÍZO DO 

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). 
ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). INTERESSE 
FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito 
policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 171, § 3o, c/c art. 
14, II, ambos do CP, em prejuízo do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(PROAGRO). 2. Segundo consta, o ora investigado apresentou a uma determinada 
cooperativa, no dia 29/01/2018, nota fiscal com indícios de falsificação, referente à 
aquisição de insumos agrícolas, com o fim de obter a cobertura do PROAGRO, 
justificando o pleito em razão de perdas na sua produção agrícola no ano de 2017. 3. A 
Procuradora da República entendeu que 'inexiste a vantagem indevida supostamente 
tentada em prejuízo do programa federal do PROAGRO, elementar essa (vantagem 
indevida) necessária para caracterização do delito de estelionato, uma vez que o segurado 
poderia efetivamente fazer jus ao recebimento do seguro, não fosse o uso da nota fiscal 
com indícios de falsidade. De igual modo, inexistem nos autos outros elementos aptos a 
indicar eventual aplicação diversa dos recursos contratados por meio de financiamento do 
PRONAF, afastando-se, com isso, eventual enquadramento da conduta praticada pelo 
investigado como crime contra o Sistema Financeiro Nacional (artigo 20 da Lei no 
7.492/86)'; e promoveu a declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual em 
relação ao possível cometimento do crime descrito no art. 304 do CP, visto que a nota 
fiscal não foi apresentada perante órgão federal, incidindo ao caso o Enunciado 546 da 
Súmula do STJ. 4. Discordância do Juízo federal e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, 
nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Conforme 
ressaltado pelo Juiz, 'À medida que a cobertura se dá a partir do produto efetivamente 
utilizado (e, evidentemente, pago) a fim de que se alcance o valor segurado, é possível 
visualizar que quem apresentou o documento falso pretendia a cobertura pelo montante da 
nota (R$ 12.699,00), e não pelo original efetivamente gasto. Por isso, pode-se cogitar a 
intenção de locupletamento indevido, senão do todo, ao menos da diferença que resultaria 
entre o valor pretendido pelo investigado e o efetivamente considerado válido para a nota 
fiscal com suspeita de adulteração. Nesse sentido, a prova documental coligida ao IPL não 
conforta a alegação de que, se não fosse a nota adulterada, a cobertura seria devida, já que 
seria indevida ao menos naquela porção ilegitimamente pretendida. Visto isso, há suporte, 
em tese, para a persecução penal pela tentativa de se obter vantagem indevida em prejuízo 
ao PROAGRO'. 6. Interesse federal configurado. 7. 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). 

 
260. Expediente: JF/CE-0817746-

83.2018.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3242/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
ESTADO DO CEARÁ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, 

ART. 299). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE 
DOLO DOS INVESTIGADOS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 
28, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). AUSÊNCIA DE DOLO NÃO 
EVIDENCIADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito 
Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 
299), tendo em vista o envio de cópia de acórdão do TCU contendo a notícia de possível 
falsidade nas declarações prestadas por autoridades públicas no Estado do Ceará no 
tocante ao funcionamento de entidade não governamental. 2. Segundo consta, o TCU 
instaurou procedimento para apurar a responsabilidade dos gestores do Ministério do 
Turismo, do então Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério do Esporte em 
relação aos convênios celebrados com determinada Oscip, diante da recorrente situação 
de inadimplência da entidade em convênios anteriormente celebrados. Consideração de 
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possível ausência de exame do conteúdo dos pareceres prévios, que poderia ter impedido 
a assinatura dos convênios. 3. Foi encaminhada a documentação pertinente a diversos 
órgãos fiscalizadores, sendo que, no presente procedimento, o objeto de investigação 
ficou restrito às declarações prestadas pelo Deputado Federal A.E.X e J.N.C.C. 4. 
Ouvido, A.E.X. declarou, em síntese, que a) atuou como deputado federal em dois 
mandatos (2007/2015); b) a assinatura de declarações como a questionada é parte de uma 
rotina, o que impossibilita a lembrança fiel dos fatos; c) a OSCIP atuava na área de 
esportes, tendo recebido as referências da entidade pelo Ministério dos Esportes; d) 
soube nessa oportunidade da inadimplência da OSCIP e que sempre atuou junto ao 
Ministério dos Esportes e Direitos Humanos, junto as comunidades e municípios; e) não 
houve dolo de falsear nenhuma declaração, pois acreditou que a OSCIP estava ativa e 
em pleno funcionamento no período citado; f) não responde a nenhum outro inquérito. 
5. J.N.C.C., por sua vez, afirmou que a) atuava como secretário da agricultura e pesca 
no município de Acaraú/CE no período dos fatos; b) o projeto da OSCIP que foi 
desenvolvido no município funcionou apenas por quatro meses e não se recorda de ter 
assinado nenhum convênio com qualquer ente federado nem sequer recebeu verbas para 
a implantação do projeto; c) reconhece como sua a assinatura do expediente questionado 
e que, nesta época, visitou a sede da OSCIP em Fortaleza/CE e que, de fato, ela era 
movimentada; d) o ex-deputado A.E.X. foi quem indicou o município para o projeto e, 
ao contrário do que consta na declaração técnica, a OSCIP não atuava na área de 
agricultura e horticultura, reduzindo sua atuação à área de esportes; e) assinou o 
documento somente porque o deputado federal A.E.X. solicitou, mas não sabia a 
finalidade desta declaração de capacidade técnica; f) não sabe informar se A.E.X. foi 
beneficiado com algum convênio através da OSCIP. 6. Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento dos autos considerando a ausência de dolo dos 
investigados, ressaltando a aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito 
Penal e a suficiência da discussão do caso nos âmbitos cível e administrativo, como no 
caso. 7. Discordância do magistrado e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28, com 
redação anterior à Lei 13.964/2019). 8. Verifica-se que, na atual fase do procedimento, 
o que se extrai dos autos é que, de fato, as informações contidas nas declarações firmadas 
pelos investigados não condiziam com a realidade, na verdade sequer se aproximavam 
dela, sendo prematuro concluir pela ausência de dolo na conduta dos investigados. Nota-
se, ainda, que o investigado J.N.C.C. inclusive admitiu ter assinado a declaração de 
capacidade técnica em favor da OSCIP, a pedido de A.E.X., apesar de saber que a 
entidade atuava em área completamente diversa da constante em sua declaração. 9. 
Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for o caso, o acordo previsto 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). 

 
261. Expediente: JF/MOC-1004405-

24.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2929/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MONTES 
CLAROS/MG 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possível prática de falsidade documental. Suposta apresentação de 

recibo com data falsa por parte de uma advogada, referente a certos valores de uma ação 
que tramitou na Justiça Federal. De um lado, há a alegação do autor no sentido de que a 
advogada teria lhe repassado o valor referente ao alvará tão somente no dia 13/03/2017; 
de outro, afirma a advogada que sacou e repassou a quantia de R$ 9.702,17 ao autor no 
dia 28/09/2015, comprovando tal afirmação por meio do recibo ora questionado. 
Promoção de arquivamento. Remessa dos autos à 2a CCR pelo Juízo da 3a Vara Federal 
de Montes Claros/MG, considerando o disposto no art. 62, IV, da LC 75/93. Revisão. 
Conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, 'não há elementos que indiquem, 
para além de dúvida razoável, eventual falsidade de dados no documento, tampouco há 
linha investigativa potencialmente idônea a ser adotada capaz de apontar se o documento 
é ideologicamente falso ou as declarações do autor são inverídicas, impossibilitando o 
instruir do feito'. Materialidade delitiva não evidenciada. Aplicação da 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). 

 
262. Expediente: JF-PA-1007187-

16.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3256/2021 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS DE PROVA 
SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO 
PENAL. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO ART. 18 
DO CPP. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 171, § 3o, 
do CP, em razão de supostas irregularidades envolvendo benefícios previdenciários em 
nome de três titulares. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento com 
base na inexistência de materialidade delitiva. 3. Discordância do Juízo federal 
somente em relação a um dos benefícios, por considerar necessário o aprofundamento 
das investigações, haja vista o suposto recebimento de pensão por morte em 
decorrência de benefício inexistente. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos 
termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da 
LC 75/93. 5. Sobre o benefício ora em análise, o INSS prestou as seguintes 
informações: i) esta' ativo e com pagamentos regulares; e ii) 'quanto ao Sr° J. D. DE 
O. N., NB 157266509-0 o benefício em questão, está em nome da Sra E. S. DE O., 
pensão por morte previdenciária concedida e mantida na Aps Castanhal ' 12.001.150 
no estado do Pará, sendo que surgiu dúvida de qual o benefício a ser informado 
observando que a princípio o seu nome aparece como instituidor do benefício e que 
através do sistema SUB/CONBAS/PESNOM/PESCPF/PESNIT conforme pesquisas 
em anexo não encontramos registro do benefício do mesmo podendo este ter sido 
segurado sem estar de benefício quando da data do seu óbito'. 6. Verifica-se, assim, 
que não há, por ora, elementos de prova suficientes para o prosseguimento da 
persecução penal, visto que a autarquia previdenciária não identificou, até o momento, 
alguma irregularidade envolvendo a referida pensão por morte. 7. Registra-se, por fim, 
a necessidade de oficiar ao órgão previdenciário, solicitando melhor apuração quanto 
à (ir)regularidade da concessão do benefício em questão. Constatada alguma fraude, o 
INSS comunicará a ocorrência de possível crime ao MPF, por dever de ofício. 8. 
Manutenção 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). 

 
263. Expediente: JF/PE-0807212-

57.2021.4.05.8300-PETPEN 
- Eletrônico  

Voto: 2887/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NO 

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO 
EM PERSPECTIVA. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62. IV) INADMISSIBILIDADE. 
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL COM ANÁLISE SOBRE A 
POSSIBILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito 
Policial inicialmente instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato 
majorado, na modalidade tentada e em associação criminosa, por C.F.X., E.V.S, I.S.S. e 
M.S.C. 2. Informação de que C.F.X. e M.S.C, à época idosos, vieram a óbito. 
Prosseguimento das investigações em relação à E.V.S. e I.S.S., que, atualmente, contam 
com 28 e 42 anos de idade, respectivamente. 3. Segundo consta, os investigados foram 
presos em flagrante no dia 06/08/2013, portando diversos documentos falsos que seriam 
utilizados para efetuar saques indevidos de benefícios previdenciários fraudulentamente 
concedidos. A concessão dos benefícios fraudulentos foi investigada em procedimento 
próprio. 4. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando a 
aplicação da prescrição em perspectiva. 5. Discordância do magistrado e remessa dos 
autos à 2ª CCR (CPP, art. 28 ' redação anterior à Lei 13.964/2019). 6. 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'. 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, conforme ressaltado 
pelo magistrado, 'considerando que o crime de associação criminosa tem pena máxima 
de 03 (três) anos, é previsto, para ele, o prazo prescricional de 08 (oito) anos, ao passo 
que, para o crime de estelionato, aplicando-se a causa de aumento prevista no §3º do art. 
171 e a causa de diminuição prevista no art. 14, II, ambos do Código Penal, é possível 
reconhecer a pena máxima como sendo 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) 
dias, para a qual é previsto o prazo prescricional de 12 (doze) anos. Entre a data do fato, 
06/08/2013, e a presente, ainda não se ultrapassaram 08 (oito) anos.' 8. Não ocorrência 
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do transcurso do prazo exigido pelo art. 109 do Código Penal, razão pela qual o não é 
possível o reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes. 9. Designação de 
outro membro do MPF para prosseguir nas investigações, com exame da possibilidade 
de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do 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). 

 
264. Expediente: JF/PR/CAS-5009088-

61.2020.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 2878/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada 
para apurar a prática do crime de descaminho, por A.V.L. e L.Z., tendo em vista a apreensão 
de mercadoria de procedência estrangeira, avaliada em R$ 28.358,31, desprovida de 
documentação de regular importação, resultando na ilusão de tributos (II + IPI) calculados 
em R$ 8.567,57. 2. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no princípio 
da insignificância. 3. Discordância do magistrado e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28 do 
CPP ' redação anterior à Lei 13.964/2019. 4. Da análise dos autos, (extrato do COMPROT) 
verifica-se a existência de 4 (quatro) autuações fiscais em desfavor dos representados nos 
cinco anos anteriores à presente autuação, pela introdução ilegal de mercadorias 
estrangeiras em território nacional. Segundo informado, o total de tributos iludidos em 
todas as apreensões de A.V.L., nos últimos 5 (cinco) anos, gerou o montante de R$ 
9.920,24, e, em relação a L.Z., o total dos tributos iludidos em todas as apreensões, nos 
últimos 5 (cinco) anos, atingiu o valor de R$ 9.318,83. 5. Não há notícias de que as 
autuações tenham gerado a instauração de procedimento criminal. 6. Em que pese a 
existência das referidas reiteração, ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que 
se mostra desproporcional e descabida a aplicação de norma de Direito Penal nos casos em 
que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em consideração todas as 
apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ' como no caso ora em 
análise ', visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor 
do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. A lei 
penal não deve ser invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de 
lesividade, motivo pelo qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima 
surgem para evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação 
restrita do tipo penal. 7. Contudo, buscando garantir segurança jurídica, de modo a evitar 
variação de resultado de julgamentos nas sessões de revisão da 2ª CCR, voto 
acompanhando a maioria do Colegiado, que não admite, com fundamento no Enunciado 
49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho quando verificada 
a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos. 8. Não homologação do 
arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal, 
propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP. 
9. Registra-se, ainda, a necessidade do membro do MPF verificar a possibilidade de 
apensamento dos demais procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos 
que, porventura, venham a ser instaurados em desfavor do(a) investigado(a) pela prática 
do crime de 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). 

 
265. Expediente: JF/PR/CUR-5012532-

83.2021.4.04.7000-IP - Eletrônico  
Voto: 3326/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE 

CAPITAIS E EVASÃO DE DIVISAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 
28, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). PENDENTES DILIGÊNCIAS 
CAPAZES DE ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de Relatório de 
Inteligência Financeira ' RIF noticiando a possível prática dos crimes previstos no art. 1º 
da Lei 9.631/98 e no art. 22 da Lei 7.492/86, por C.L.M. 2. Segundo consta, a investigada 
figura como conselheira da empresa P.E.P./S.A., possuindo também participações em 
outras pessoas jurídicas, sendo que no dia 18/10/2019 realizou operação financeira 
consistente em 'aumento/redução de capital pessoa física para pessoa jurídica', através de 
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banco situado em New York, tendo como beneficiária a pessoa jurídica S.L, constituída em 
21/08/2019, e localizada nas Ilhas Cayman. 3. Constatou-se, também, que todos os outros 
8 sócios da empresa em que a investigada figura como conselheira teriam realizado aporte 
de capital através de operações de câmbio para a empresa S.L. 4. Ainda segundo o relatório, 
a investigada apresentou declaração de Imposto de Renda (ano-base 2018/2019) indicando 
como patrimônio o total de R$ 23.320.692,97. A movimentação atípica apontada no RIF 
consiste em operação financeira realizada em 18/11/2019, no valor de R$ 3.735.830,00, 
supostamente provenientes da empresa P. na venda do Terminal Portuário de Paranaguá, 
no valor de R$ 45.000.000,00, no qual a investigada era detentora de 7,79% da empresa. 
Na ocasião, o montante foi originado do Banco Santander e, através de operação de câmbio, 
teve como beneficiária a empresa S.L. localizada nas Ilhas Cayman, para Banco situado em 
New York. 5. Ademais, também consta a informação de que outras empresas 
correlacionadas no RIF teriam sido objeto de outras investigações, inclusive da Lava Jato. 
6. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ressaltando, 
em síntese, que 'ainda que o elevado valor tenha sido transferido para uma empresa recém 
constituída e localizada nas Ilhas Cayman, que é notoriamente tido como um paraíso fiscal, 
esse fato, por si só, não constitui crime de evasão de divisas (artigo 22 da Lei nº 7.492/86) 
e/ou de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/98). Isso porque a remessa do 
numerário foi realizada através de operação de câmbio autorizada, ou seja, não há que se 
falar na tipicidade da conduta de enviar valores ao exterior, ainda que seja para locais tidos 
como paraísos fiscais, já que a mera ação de possuir investimentos nessas localidades não 
constitui crime algum. Da mesma forma, os elementos de informações juntados aos autos 
não foram capazes de apontar para a origem ilícita dos valores remetidos por CAMILA ao 
exterior'. 7. Discordância do magistrado (CPP, art. 28, com redação anterior à Lei 
13.964/2019). 8. Não obstante as operações da investigada tenham, de certa forma, 
aparentado regularidade, no atual estágio da persecução criminal apenas seria admitido o 
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, 
após esgotadas as diligências investigatórias ou se existente demonstração inequívoca, 
segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, 
contudo, o caso dos autos. 9. Conforme ressaltado pelo magistrado, 'a constituição de 
empresa no exterior, em paraíso fiscal, por todos os sócios da empresa investigada no Brasil 
em ao menos duas operações indica a possibilidade de crime de lavagem de capotais ou, ao 
menos, de ocultação de patrimônio com possíveis consequências fiscais e criminais'. Além 
disso, também pondera o magistrado que 'sem a oitiva dos sócios e o aprofundamento das 
investigações, inclusive com afastamentos de sigilo bancários e fiscais e cumprimento de 
outras diligências, não é possível afirmar qual o objetivo da constituição da empresa no 
exterior e se os valores decorrentes da venda do terminal de contêineres foram declarados 
total ou parcialmente aos órgãos fazendários'. 10. Pendente diligências capazes de elucidar 
os fatos, torna-se prematuro o arquivamento dos autos no presente estágio das 
investigações. 11. 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). 

 
266. Expediente: JF/PR/FOZ-5004693-

98.2021.4.04.7002-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 3078/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de 
descaminho, tendo em vista a apreensão, no dia 12/11/2019, de produtos de procedência 
estrangeira (11 equipamentos eletrônicos) sem documentação probatória de sua regular 
importação. Mercadorias avaliadas em R$ 9.457,58. Tributos federais iludidos (II + IPI) 
no importe de R$ 5.576,72. 2. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no 
princípio da insignificância. 3. Discordância do Juízo federal, ante a notícia de reiteração 
delitiva, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior 
à Lei 13.964/2019). 4. Consta dos autos que há outros 6 (seis) autos de infração, com 
apreensão de mercadorias, e outras 2 (duas) representações fiscais para fins penais em 
nome do investigado nos últimos cinco anos à presente autuação. 5. Entendimento 
majoritário da atual composição da 2a CCR pela não aplicação do princípio da 
insignificância quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos, 
com fundamento no Enunciado 49. Ressalva de entendimento pessoal nos casos em que a 
soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões 
' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que, em tais situações, não 
há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as Portarias 75 e 130/MF 
e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. 6. Não homologação do arquivamento e designação 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 134 
 

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

 

de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal, propondo, se for o caso, o 
acordo previsto no art. 28-A do CPP. 7. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do 
MPF a ser designado apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de 
apensamento dos demais procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos 
que, porventura, venham a ser instaurados em desfavor do investigado pela prática do crime 
de 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). 

 
267. Expediente: JF/PR/GUAI-5001050-

24.2020.4.04.7017-IP - Eletrônico  
Voto: 3354/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 289, §1º, 

do CP. Os ora investigados teriam introduzido em circulação uma cédula de R$ 100,00 
(cem reais) falsa ao abastecer um veículo. O Procurador da República oficiante promoveu 
o arquivamento do feito, com base no Enunciado nº 60/2ª CCR, observando que 'quando 
ouvidos em sede policial, os investigados não souberam dizer onde teriam recebido a cédula 
falsa e acrescentaram que desconheciam a inautenticidade da nota, bem como detinham 
outras notas na carteira'. Discordância do Juiz Federal. Em síntese, aduz o magistrado: 'o 
Parquet adotou conclusão de ausência de dolo ' matéria que, de regra, é própria da instrução 
criminal. Além disso, há elementos nos autos que, no mínimo, colocam em dúvida a 
ausência de dolo alegada pelo MPF'' Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do 
CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Incidência, na 
hipótese, do Enunciado nº 60/2ª CCR: 'É cabível o arquivamento de procedimento 
investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o valor das cédulas, 
o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a tentativa de 
introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais circunstâncias 
indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou 
improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do tempo.' 
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). 

 
268. Expediente: JF/PR/GUAI-5002255-

88.2020.4.04.7017-IP - Eletrônico  
Voto: 2909/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a eventual prática do crime previsto no art. 289, 

§1º, do CP, em razão da apreensão de uma cédula de R$50,00 falsa na posse da ora 
investigada. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com 
base no Enunciado nº 60/2ª CCR, observando, em síntese: 'não há nos autos informações 
suficientes para concluir que houve dolo por parte da investigada no tocante à utilização e 
introdução da cédula em circulação, pois além de ser apta a enganar o homem médio era 
referente a um pequeno valor' Depreende-se, que não se afigura razoável o ajuizamento de 
ação penal para atribuir à investigada a conduta descrita no §1º do artigo 289 do Estatuto 
Repressivo, já que será praticamente impossível produzir prova nesse sentido.' 
Discordância do Juiz Federal. Aduz o magistrado: 'O pedido de arquivamento baseou-se 
exclusivamente na `ausência de dolo', contudo, trata-se de matéria de instrução processual. 
Dessa forma, indefiro o pedido de arquivamento.' Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos 
do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 
Incidência, na hipótese, do Enunciado nº 60/2ª CCR: 'É cabível o arquivamento de 
procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o 
valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a 
tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais 
circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e 
sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo 
decurso do tempo.' 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). 

 
269. Expediente: JF/PR/LON-5013261-

09.2021.4.04.7001-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3551/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CASO EM QUE HOUVE APLICAÇÃO 
DE MULTA. CABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS NA ESFERA 
CÍVEL. DIREITO PENAL QUE DEVE SER UTILIZADO DE FORMA SUBSIDIÁRIA 
(ULTIMA RATIO). ENUNCIADOS 61 E 75 DA 2a CCR. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar suposto crime de desobediência 
(art. 330 do CP), uma vez que o ora investigado deixou de cumprir determinação da Vara 
de Trabalho de Jacarezinho/PR, consistente no depósito de valor correspondente aos bens 
dos quais era depositário e que alienou sem autorização judicial. Segundo o investigado, 
ele vendeu os bens para pagar dívidas. 2. O Procurador da República promoveu o 
arquivamento, alegando que, 'Para a configuração do delito de desobediência, é mister que 
inexista a previsão de sanção específica de cumprimento à ordem judicial. No caso em tela, 
porém, existe penalidade de natureza civil prevista para hipótese de eventual 
descumprimento'. 3. Discordância do Juiz, por entender que o caso configura 'hipótese legal 
de cumulação de sanções diversas, de natureza civil e penal, nos termos dos arts. 77 do 
Código de Processo Civil, que indica literalmente a cumulação de sanção penal'. Ressaltou, 
ainda, que 'as astreintes não foram suficientes para impedir o descumprimento reiterado da 
obrigação e a consequente aplicação da multa no valor de R$ 38.060,00'. 4. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior 
à Lei 13.964/2019). 5. Em que pese a notícia do descumprimento da decisão judicial pelo 
investigado, não se justifica, na hipótese, a persecução penal quando há, no ordenamento 
jurídico, outros mecanismos de efetivação dos comandos jurisdicionais, a exemplo da 
aplicação de multa e da adoção de medidas cautelares outras. 6. De acordo com o 
Enunciado 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. O cumprimento da ordem, 
ainda que tardio, também afasta a tipificação e a inexistência de prova quanto à ciência 
pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atendê-la caracteriza falta de justa causa'. 
7. Destaca-se, ainda, o Enunciado 75 da 2a CCR, que assim dispõe: 'Não configura a prática 
do crime de desobediência (CP, art. 330) o descumprimento de ordem judicial de penhora 
de parte do faturamento de sociedade empresária executada. A conduta constitui ato 
atentatório à dignidade da Justiça, ao qual é cominada multa de até 20% do valor atualizado 
do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material 
(CPC, art. 774)'. 8. Nesse sentido, 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 348.265/SC, 
STJ, 5ª Turma, DJe de 26/08/2016). 9. O CPC prevê diversos instrumentos para 
salvaguardar a efetivação de suas decisões judiciais, devendo o Direito Penal ser aplicado 
apenas de forma subsidiária (como ultima ratio). 10. Precedentes congêneres da 2a CCR: 
1.33.000.001903/2020-63, julgado na Sessão 790, de 23/11/2020, unânime; JF/PR/LON-
5025854-41.2019.4.04.7001-SEM_SIGLA, julgado na Sessão 759, de 27/01/2020, 
unânime. 11. 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). 

 
270. Expediente: JF-RJ-5024880-

64.2021.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico  

Voto: 3152/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório instaurado mediante representação anônima para apurar 

possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Segundo narra o 
noticiante, a nota lançada no histórico do doutorado de professora foi posteriormente 
alterada, para que esta pudesse participar do concurso para professor adjunto de 
Geofísica da UFRJ, em 2010. Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da 
conduta. Discordância do magistrado, salientando a necessidade de maiores 
esclarecimentos. CPP, art. 28, com redação anterior à Lei 13.964/2019. Oficiada, a 
UFRJ informou que não é raro um aluno ter sua nota corrigida, tendo em vista a 
possibilidade de repetir a disciplina, ocasionando o lançamento de uma nova nota. 
Acrescentou, ainda, que o 'professor é autônomo para manter os dois conceitos ou 
'limpar' o histórico excluindo a reprovação'. Não há nos autos elementos concretos que 
indiquem que a alteração da nota da aluna tenha sido realizada de modo fraudulento, 
principalmente considerando a informação da universidade de que os professores 
possuem autonomia para readequar as notas de acordo com as novas provas realizadas. 
Além disso, como bem ressaltado pela Procuradora da República oficiante, 'o longo 
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lapso temporal existente entre os fatos relatados na representação e a presente data 
(mais de 10 anos), mostra-se inócua a realização de outras diligências policiais'. 
Carência de justa causa para o prosseguimento da 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). 

 
271. Expediente: JF-RJ-5064776-

51.2020.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 3133/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. REVISÃO DO 

ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 ' REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 
ESTATAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial 
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei 7.347/85, 
uma vez que o Exército Brasileiro teria deixado de fornecer dados requisitados pelo 
Ministério Público Federal no âmbito de inquérito civil público. 2. Segundo consta, o 
referido inquérito civil foi instaurado após o pai de ex-militar do Exército relatar que 
seu filho foi expulso do hospital das forças armadas, em 11/04/2012, após internação 
por tentativa de suicídio, tendo o capitão do batalhão tomado a carteira de militar do 
hospitalizado e o cartão da Funsex. Alega, ainda, que seu filho foi forçado a pedir o 
afastamento das forças armadas. 3. O MPF, no âmbito do IC, expediu ofício ao 
Exército requerendo informações sobre os fatos. Em resposta, foram encaminhadas 
apenas parte das informações solicitadas. Posteriormente, o Exército comunicou que 
os documentos enviados eram os que haviam sido encontrados e informou que o ex-
militar havia pedido seu desligamento em 13/03/2012. 4. O Procurador da República 
promoveu o arquivamento dos autos, por entender que as informações foram prestadas, 
ainda que tardiamente, com aplicação do Enunciado nº 60 da 2ª CCR. 5. Discordância 
do magistrado e remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28 do CPP, com 
redação anterior à Lei 13.964/2019. 6. O Exército informou que à época das 
solicitações, no ano de 2013, foram adotadas todas as medidas de localização dos 
documentos, mas o procedimento tornou-se complexo em razão da existência de 
homônimo e da elevada carga de demandas internas. 7. Em consulta ao IC, verificou-
se que o procedimento foi arquivado, em razão da ausência de indícios da prática de 
irregularidade que atente contra interesse coletivo. Consta a informação de que o 
Procurador da República que presidiu o referido procedimento ajuizou ação individual, 
na qual o MPF atuou como substituto processual do ex-militar, 'considerando o fato de 
o militar em questão ser hipossuficiente e que a Defensoria Pública da União na 
Baixada Fluminense não estaria atuando em causas cíveis', buscando a reversão do 
licenciamento do militar, sob o argumento de que, à época em que requereu seu 
desligamento, não estaria em plena capacidade cognitiva. 9. Ainda que prestadas de 
forma parcial, verifica-se que a ausência das informações não impediu a adoção das 
providências cabíveis para a reparação de eventual irregularidade. Ademais, verifica-
se que a suposta omissão na prestação de informações teria ocorrido em março de 2013. 
A pena máxima cominada ao crime é de 3 anos de reclusão, tendo transcorrido o lapso 
temporal de 8 anos, conforme exigido pelo art. 109, IV, do CP. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal. 10. 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). 

 
272. Expediente: JF-SOR-5002389-

16.2021.4.03.6110-TCO 
- Eletrônico  

Voto: 3344/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTO CRIME DE DESACATO. 

SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 30 
DA 2a CCR. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, POR MOTIVO DIVERSO. 
1. Termo circunstanciado instaurado para apurar possível crime de desacato (art. 331 
do CP), haja vista o relato de que 'a autora do fato compareceu à agência dos Correios 
em Salto/SP na manhã do dia 15/05/2020 com o intuito de enviar uma encomenda, 
tendo adentrado o recinto usando capacete. Foi, então, abordada por W. Q. da S., 
gerente da agência, que solicitou que fosse retirado o item, conforme norma da EBCT. 
Apos atendida a solicitação, o gerente verificou que D. estava com máscara de proteção 
facial, porém de forma incorreta, tendo então solicitado que fizesse a adequação 
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necessária, conforme disposto em decreto estadual e para evitar o contágio do novo 
coronavírus. D. teria, novamente, atendido à solicitação de W. e, em seguida, sido 
atendida em sua solicitação de postagem. Todavia, ao sair do prédio, disse em voz alta, 
e de forma desrespeitosa, que `você é um retardado'. W. afirma que a afirmação foi 
presenciada por algumas testemunhas que ali trabalham, tendo ficado constrangido 
com a atitude da autora do fato'. 2. O Procurador da República promoveu o 
arquivamento, por entender que: a) não houve indicação de efetivo desacato, ante a 
ausência de dolo específico exigido pelo tipo penal em comento; b) não há que se 
equiparar o empregado da EBCT a funcionário público; e c) não há que se falar em 
suposta prática de crimes contra a honra, ante a evidente inexistência de dolo 
específico. 3. Discordância do Juízo federal e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos 
do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 
75/93. 4. Inicialmente, registra-se que não merecerem prosperar os argumentos 
expendidos pelo membro do MPF para a promoção de arquivamento, visto que: i) há 
elementos de informação para a adequação formal da conduta ao art. 331 do CP, 
notadamente diante da expressão utilizada pela investigada, de cunho pejorativo; ii) a 
questão da intenção de se praticar o crime deve ser apreciada no curso da instrução 
criminal, quando se oportunizará a produção de provas, submetidas ao contraditório e 
ampla defesa; e iii) os empregados dos Correios são equiparados a funcionários 
públicos para fins penais, nos termos do art. 327, § 1o, do CP. 5. Contudo, verifica-se 
que, embora a expressão utilizada seja inadequada e censurável, a conduta narrada 
apresenta baixo grau de reprovabilidade, sendo que, possivelmente, decorreu de 
simples irritação ou estado de ânimo alterado. 6. No caso concreto, aplica-se a 
Orientação 30 da 2a CCR, tendo em vista a subsidiariedade do Direito Penal. 7. 
Manutenção do arquivamento, por motivo diverso. 

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

 
273. Expediente: JF/SP-0000010-

61.2020.4.03.6131-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3096/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE 

FRAUDE PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PRONAF. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA NÃO CONFIGURAÇÃO DE 
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ 
FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 CPP ' REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 
13.964/2019. FRAUDE EM FINANCIAMENTO PERANTE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI 
7.492/86. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito 
policial inicialmente instaurado, em 20/04/2017, para apurar a prática do crime de 
estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), em razão da obtenção fraudulenta de recursos 
federais relativos ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF). 2. Segundo consta, os investigados teriam apresentado falso contrato de 
arrendamento ao Banco do Brasil, visando a obtenção dos recursos vinculados ao 
PRONAF, mas, diante das suspeitas dos empregados da agência bancária, o 
financiamento não foi autorizado. Ouvidos, os investigados afirmaram desconhecer o 
falso documento apresentado ao Banco do Brasil. 3. Inicialmente, os autos foram 
remetidos ao MPF em Botucatu/SP, tendo o Procurador da República, à época oficiante, 
se manifestado pela incompetência do juízo, já que o fato ora em análise se trata de crime 
contra o sistema financeiro (art. 19 da Lei 7.492/86), de competência das varas federais 
especializadas. Manifestação que restou acolhida pelo Juízo de Botucatu/SP. 4. Ao 
receber os autos, o Procurador da República oficiante na PR/SP manifestou-se pelo 
arquivamento em relação à possível prática de crime contra o sistema financeiro 
nacional, por entender não configurada a conduta, e promoveu novo declínio de 
atribuições à vara comum, para apurar a tentativa de estelionato. 5. Discordância do 
magistrado (CPP, art. 28 ' Redação anterior à Lei 13.964/2019). 6. Entende o Procurador 
da República oficiante que o financiamento junto ao PRONAF não afeta o sistema 
financeiro, já que 'os recursos que bancam o pronaf ou não têm origem na captação de 
depósitos em geral operada pelas instituições que integram o sistema financeiro nacional 
ou, ainda quando captados por meio da poupança rural, também nesse caso as respectivas 
instituições financeiras participantes recebem, da União, a correspondente equalização 
das taxas'. Contudo, tal entendimento não merece prosperar. 7. Em acesso ao portal do 
BNDES, é possível extrair a informação de que o PRONAF é um programa de 
'financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou 
modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços 
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no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração 
de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar'. Nota-se que o financiamento tem 
destinação certa e vinculada aos objetivos do programa, não havendo menção da livre 
disposição dos recursos em outras áreas que não a agricultura familiar. 8. Em seguida, 
extrai-se do mesmo portal o esclarecimento de que 'o cliente pode solicitar o 
financiamento diretamente ao BNDES (apoio direto) ou por meio de instituições 
financeiras credenciadas (apoio indireto)'. 9. O art. 19 da Lei 7.492/86, que define os 
crimes contra o sistema financeiro nacional, exige, para a caracterização de crime, 
apenas que o agente obtenha 'mediante fraude, financiamento em instituição financeira'. 
10. Em análise ao caso, verifica-se que houve a tentativa de obtenção de financiamento 
propriamente dito, tendo em vista a previsão de destinação específica para os recursos 
obtidos por meio do PRONAF, perante reconhecida instituição financeira, configurando, 
assim, possível crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/86, na modalidade tentada. Como 
bem ressaltado pelo magistrado, 'a origem dos recursos destinados ao PRONAF não 
influencia na tipicidade'. 11. Não homologação do arquivamento e pela designação de 
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações. 

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

 
274. Expediente: JF/OUR/PE-0800199-

14.2020.4.05.8309-ACPORD - 
Eletrônico  

Voto: 3260/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
OURICURI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: AÇÃO PENAL. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 7.492/1986. 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO 
NO CASO CONCRETO. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em 
desfavor de 02 (dois) acusados pela prática do crime descrito no art. 16 c/c art. 1o, parágrafo 
único, inciso I, da Lei 7.492/1986. 2. O Procurador da República entendeu incabível 
suspensão condicional do processo em relação a um dos réus, uma vez que tramitava contra 
o respectivo acusado outra ação penal (0000901-61.2014.8.17.1510) no momento do 
oferecimento da denúncia. 3. A Juíza, por sua vez, entendeu que o acusado faz jus ao 
benefício e encaminhou os autos à 2a CCR/MPF, por aplicação analógica do art. 28 do CPP 
e do verbete 696 da Súmula do STF. 4. Como bem ressaltou a magistrada, 'ao tempo do 
oferecimento da denúncia, em 28/05/2018, o réu tinha contra si uma anotação criminal, 
ainda que suspensa, de modo que, em princípio, não faria jus ao benefício do art. 89 da Lei 
no 9.099/95. Contudo, quando do protocolo da denúncia, o acusado já deveria ter tido 
reconhecida a extinção de sua punibilidade, já que o período de prova findou em 
18/05/2018 (caso considerada a data da audiência admonitória) ou 25/05/2018 (caso 
considerada a data da sentença homologatória do acordo). Ambos os marcos temporais, 
contudo, são anteriores ao oferecimento da denúncia, sendo certo que o acusado não pode 
sofrer as consequências pela extensa demora na extinção da punibilidade, somente 
declarada no ano de 2019 por sentença. Note-se que, pela movimentação processual 
extraída do sítio eletrônico, não há qualquer decisão que tenha prorrogado o período de 
prova, tampouco referência de que o agente tenha descumprido as condições de forma a ter 
o benefício revogado/prorrogado. (') Por fim, a mera aceitação de acordo anterior de 
suspensão condicional do processo não implica qualquer aceitação do fato pelo agente, de 
modo que também não se pode valorar, negativamente, sua a personalidade e a conduta 
social'. 5. Possibilidade do oferecimento da suspensão condicional do processo no caso 
concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
do oferecimento da suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
275. Expediente: JF-CPS-0003265-

76.2018.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3229/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal. Recusa do Procurador da República 

oficiante em propor o acordo. Argumentos de que: i) 'O ACUSADO responde pela 
prática de crime tipificado no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, com pena 
mínima prevista em abstrato de 10 anos de reclusão, não permitindo, desse modo, a 
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, por ausência de requisito objetivo.'; ii) 
'o Acordo de Não Persecução Penal é cabível nos casos de crimes cometidos antes da 
entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, porém limita-se ao recebimento da denúncia, 
ou seja, fica adstrito, efetivamente, à fase pré-processual.' Remessa dos autos à presente 
câmara revisora, nos termos do art. 28-§14 do CPP. Revisão (2ª CCR). Acerca do crime 
em análise: 'É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do 
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Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e 
multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de 
medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação 
específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária 
(reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).' (STF. Plenário. RE 979962/RS, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 24/03/2021 ' Repercussão Geral ' Tema 1003 ' Info 1011). 
Conforme o Enunciado 98/2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não 
persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde 
que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar 
seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a 
prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP''. Necessidade de retorno dos 
autos ao Procurador da República para reanálise dos requisitos exigidos para a 
celebração do acordo. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito, observadas, em tal hipótese, as regras de distribuição 
compensatória. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 

 
276. Expediente: JF/MG-0030206-

14.2019.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 3132/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A 
REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 
penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime de descaminho (CP, art. 334), 
tendo em vista a apreensão de mercadorias estrangeiras desprovidas de documentação de 
regular importação, nas datas de 10/09/2018 e 26/10/2018. Mercadorias avaliadas em R$ 
18.035,65 e tributos iludidos calculados em R$ 8.776,22. 2. O Procurador da República 
oficiante deixou de ofertar o acordo de não persecução penal, ressaltando a ausência de 
confissão, bem como a existência de elementos que indiquem a reiteração criminosa do 
investigado. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. 
Primeiramente, com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, 
observa-se que não há óbice à sua realização neste momento processual. A confissão faz 
parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo 
elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação 
Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR: '11 Em todos os casos, cabe ao membro oficiante 
explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas e 
deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração'. 
Aplicação do Enunciado nº 98 da 2ª CCR. 5. Um dos requisitos para o oferecimento do 
acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica 
na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas. 6. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento no 
sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice 
ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-
43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, 
Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 7. No caso, verifica-se que o 
denunciado possui uma autuação anterior a 26/10/2018, em razão da apreensão de 
mercadorias desprovidas da documentação de regular importação, avaliadas em R$ 
19.100,00, circunstância que aponta para a reiteração na conduta criminosa e impede, 
segundo entendimento da 2ª CCR, o oferecimento de acordo de não persecução penal, 
com fundamento no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 8. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
277. Expediente: JF/MG-0051700-

03.2017.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 2950/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. CONDUTA CRIMINAL REITERADA NÃO DEMONSTRADA. NÃO 
VERIFICAÇÃO, NA HIPÓTESE ESPECÍFICA DOS AUTOS, DA CAUSA 
IMPEDITIVA PREVISTA NO ART. 28-A, §2°, II, DO CPP. NECESSIDADE DE 
ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta 
em face de réu denunciado pela prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342). 2. O 
Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal 
(art. 28-A do CPP), ressaltando a ausência de confissão por parte do denunciado e a 
existência de registro criminal indicando conduta criminal reiterada. 3. Recurso da defesa 
e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Com relação à confissão 
formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua realização 
durante a negociação do acordo de não persecução penal (desde que preenchidos os 
demais requisitos), uma vez que somente nesse momento o investigado será informado 
sobre todas as consequências de seu ato. 5. Isso porque, a confissão faz parte dos 
requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo 
elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação 
Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao membro 
oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas 
cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada 
da infração.' Nesse sentido, também, é o Enunciado 98/2ª CCR. 6. Quanto à negativa em 
razão da conduta do réu, nota-se que o art. 28-A, §2°, II, do CPP estabelece que o ANPP 
não se aplica na hipótese de ser o agente reincidente ou se houver elementos que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes 
as infrações penais pretéritas. 7. Considerando o disposto no referido artigo, a 2ª CCR 
firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado 
constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo 
n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 8. 
Contudo, no caso, faz-se necessária uma ponderação. Verifica-se que a prática delitiva 
ora em análise teria ocorrido em 24/10/2016, constando apenas uma única anotação 
criminal anterior em nome do acusado, datada de 14/09/2004, mais de 10 anos antes da 
atual conduta. Considerando o largo lapso temporal entre as condutas, não é possível 
afirmar que o réu possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional capaz de 
obstar o oferecimento do acordo. Precedentes congêneres da 2ª CCR: Processo 5074971-
92.2019.4.04.7100, Sessão de Revisão 786, de 19/10/2020, Processo 5014120-
41.2020.4.04.7201, Sessão de Revisão 803, de 22/03/2021, ambos unânimes. 9. Não 
comprovação, na hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades do caso 
concreto, conduta criminal 'habitual, reiterada ou profissional' (CPP, art. 28-A, §2°, II), 
por parte do denunciado, como causa impeditiva ao oferecimento do acordo. 10. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador oficiante para (re)análise dos requisitos 
exigidos para celebração do acordo, podendo apresentar novos elementos que 
comprovem a reiteração criminosa ou ainda outros dados que não justifiquem o acordo. 
Havendo discordância, faculta-se ao 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 devolução 
dos autos para análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
278. Expediente: JF/MS-0002724-

72.2015.4.03.6000-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 3134/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MATO GROSSO DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA REITERADA E PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de 
denunciados pela prática dos crimes de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, I) e descaminho 
(CP, art. 334), em razão do transporte de elevada carga de cigarros e mercadorias de 
procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação legal. As mercadorias 
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foram avaliadas em R$ 33.227,40 e os tributos calculados no valor de R$ 16.613,70. Os 
cigarros apreendidos foram avaliados em R$ 808.200,00. 2. O membro do MPF deixou 
de oferecer o acordo, ressaltando reincidência dos acusados. Destacou que C.P.G. e I.T.S. 
foram condenados pela prática do crime previsto no art. 334 do CP. Além disso, I.T.S. 
também responde a outra ação penal em Cuiabá pelo mesmo crime ora em análise. 3. 
Recurso da defesa de I.T.S. e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. 
Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do 
CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou 
se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 
exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, 
a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do 
acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. 
Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; 
Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, 
unânime. 6. Conforme ressaltado pelo Procurador oficiante, o ora denunciado já foi 
condenado pelo crime descrito no art. 334 do CP, sem notícia do trânsito em julgado, 
além de figurar como réu em outra ação penal e ainda possuir registros de autuação pela 
apreensão de mercadorias, circunstância que aponta para a reiteração na conduta 
criminosa e impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, com fundamento 
no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 7. Além disso, as circunstâncias expostas indicam que o 
investigado atua na prática do contrabando de grande vulto de modo profissional, o que 
também impede o oferecimento do acordo de não persecução penal. 8. Este é, inclusive, 
o entendimento consolidado da 2ª CCR nos casos de apreensão elevada de mercadorias: 
IANPP 5002137-57.2020.4.04.7003, Sessão de Revisão nº 781, de 21/09/2020; IANPP 
0000264-44.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão nº 778, de 17/08/2020. 9. 
Prosseguimento da ação penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
279. Expediente: JF/MS-5005216-

10.2019.4.03.6000-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 2904/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MATO GROSSO DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA, NO CASO 
CONCRETO. GRAVIDADE EM ABSTRATO. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE 
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de 
não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram 
denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 171, §3º, e art. 297, §3º, II, ambos 
do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de ofertar a proposta de acordo de 
não persecução penal, por entender que 'as circunstâncias e os fatos narrados na denúncia 
permitem concluir que as condutas praticadas pelos réus (') não são simples, tampouco 
isoladas. Com pleno conhecimento da ilicitude de suas condutas e de modo intencional, 
os réus articularam artificioso esquema para a prática de estelionato majorado contra a 
União, e inserção de falsos contratos em Carteiras de Trabalho e Previdência Social, 
documento público produzido pela União.' 3. Recurso da defesa de A.A.T. e remessa dos 
autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo 
é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese 
de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 
5. Segundo consta, o réu A.A.T. teria obtido indevidamente o benefício do seguro-
desemprego, no valor de R$ 9.457,32, por meio da inserção de falsos vínculos 
empregatícios na sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. 6. Em que pese as 
considerações expostas pelo Procurador oficiante, verifica-se dos autos que os fatos 
como relatados não denota, por si só, a gravidade exacerbada na conduta do denunciado, 
de modo a evidenciar a insuficiência do acordo de não persecução penal. Além disso, 
não constam outros registros criminais contra o acusado. 7. Esta 2ª CCR já firmou 
entendimento de que a gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias inerentes ao 
próprio tipo penal pelo qual o réu foi denunciado, como no caso, não se revelam capazes 
de, por si sós, obstar o oferecimento do acordo de não persecução penal. Precedentes 2ª 
CCR: IANPP 1.29.000.000755/2021-73, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021; IANPP 
5070557-54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021 e IANPP 0008302-
45.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão 779, de 08/09/2020, todos unânimes. 8. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
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consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem como análise dos 
requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. Havendo 
discordância, faculta-se ao 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 devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
280. Expediente: JF/PR/CAS-5000127-

81.2018.4.04.7012-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3549/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE 

RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA 
AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ACORDO EM 
GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO 
DE SEGUNDO GRAU. 1. Ação penal em que os acusados foram condenados, em primeira 
instância, pela prática do delito previsto no art. 334-A, § 1º, incisos I e V, do CP c/c art. 3º 
do Decreto-Lei 399/1998. 2. Após interposição de apelação, o TRF4 determinou o retorno 
dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não 
persecução penal. 3. A Procuradora da República entendeu não ser possível o oferecimento 
da benesse no atual momento processual. 4. Interposição de recurso por um dos réus e 
remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, 
importante registrar que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade 
de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 
e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre 
ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no 
sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: 
eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, 
quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Questão de ordem: cumpre observar que, 
no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais 
em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-
35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou 
seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição 
da Procuradoria Regional da República. 7. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito 
de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral 
da República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a 
celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o 
art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos 
à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, 
ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise 
e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a 
CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Da 
mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o 
Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também 
envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava 
julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-
61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais, nas 
hipóteses de processos em fase recursal, constata-se que os membros atuantes nos demais 
Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução 
penal. 10. Em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF 
e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo 
adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade 
de oferecimento de ANPP no caso concreto é da Procuradoria Regional da República da 
4a Região, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Caso seja firmado 
acordo entre o Ministério Público e o acusado, os termos deverão ser encaminhados à Corte 
Regional Federal da 4a Região. No momento oportuno, isto é, após formalização de 
eventual ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual 
entendimento, encaminhará os autos ao juízo de primeiro grau, para exame e eventual 
homologação. Isso porque a Lei 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo, 
consistentes basicamente nas negociações, na homologação e na execução; a participação 
do juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 12. 
Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura 
do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
281. Expediente: JF/PR/LON-5006026-

88.2021.4.04.7001-
EXEMEDALT - Eletrônico  

Voto: 2906/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal. Ação penal proposta em face de E.D.S., pela 

prática dos crimes previstos no art. 304 (com as penas dos arts. 299 e 297), por 2 (duas) 
vezes, e do art. 296, §1º, I c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal e de F.J.P.M., como 
incurso, por 16 (dezesseis) vezes, nos crimes do artigo 304 (com as penas dos artigos 299 
e 297), e do artigo 296, § 1º, I, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal. Recurso da 
defesa nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. A 2ª CCR já firmou entendimento no sentido 
de ser incabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes 
atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o 
limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). Precedente: Processo n° 
5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 
Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal aos denunciados, em 
razão do não preenchimento de requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento 
e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
282. Expediente: JF/PR/PON-5000038-

44.2017.4.04.7028-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3548/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE PONTA 
GROSSA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE 

RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA 
AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ACORDO EM 
GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE 
SEGUNDO GRAU. 1. Ação penal em que o réu foi condenado, em primeira instância, pela 
pratica do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do CP. 2. Após interposição de apelação, 
o TRF4 determinou o retorno dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de 
oferecimento de acordo de não persecução penal. 3. A Procuradora da República deixou de 
oferecer o acordo, alegando que (i) não é possível a celebração do ANPP após o 
recebimento da denúncia e (ii) há elementos probatórios que demonstram que o acusado 
'possui conduta criminal habitual e faz dela o seu meio de vida e sustento, sendo que a 
celebração do acordo não se mostra suficiente e adequada para a reprovação e prevenção 
de novos crimes'. 4. Interposição de recurso pelo réu e remessa dos autos à 2ª CCR, nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que a 2a CCR/MPF 
possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação 
penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 
4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 
185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de 
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que 
estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 
13.964/2019'. 6. Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão 
ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, este 
Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, 
realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior 
a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional 
da República. 7. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em conflito 
negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que 
considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP 
deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) 
que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância 
pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e 
III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do 
ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF 
(Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, 
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o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF 
quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação 
penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso 
de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a Sessão 
Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de processos em fase 
recursal, constata-se que os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais 
estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal. 10. Em face das 
decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF e do Conselho 
Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos 
similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento 
de ANPP no caso concreto é da Procuradoria Regional da República da 4a Região, 
restando, portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Caso seja firmado acordo entre o 
Ministério Público e o acusado, os termos deverão ser encaminhados à Corte Regional 
Federal da 4a Região. No momento oportuno, isto é, após formalização de eventual ANPP 
e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, 
encaminhará os autos ao juízo de primeiro grau, para exame e eventual homologação. Isso 
porque a Lei 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo, consistentes 
basicamente nas negociações, na homologação e na execução; a participação do juiz limita-
se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 12. Necessidade de 
devolução dos autos ao órgão de segundo grau. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura 
do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
283. Expediente: JF-RJ-5007429-

94.2019.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 3247/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal. Ação penal proposta em face de réu 

denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 180 e 304 c/c 297, do Código Penal. 
Recusa do Procurador da República em propor o acordo de não persecução penal no 
curso da ação. Recurso da defesa. Remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no 
art. 28-A, §14, do CPP. Aplicação do Enunciado 98/2a CCR: 'É cabível o oferecimento 
de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em 
julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF 
oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, 
quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 
13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual 
sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e 
proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o 
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, 
uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão'. Ademais, 
cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento 
pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 
'imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 
inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. Necessidade 
de retorno dos autos ao Procurador da República para consideração do entendimento 
firmado pela Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a celebração 
do acordo. Havendo discordância, faculta-se ao 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 devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
284. Expediente: JF-RJ-5012384-

37.2020.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 3550/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. 
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO ATUAL MOMENTO 
PROCESSUAL. A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME OU 
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CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL NÃO SÃO CAPAZES DE, 
POR SI SÓS, IMPEDIR O OFERECIMENTO DO ACORDO. NECESSIDADE DE 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal 
proposta em desfavor dos acusados pela prática do crime descrito no art. 304 c/c o art. 
299, ambos do CP. 2. O membro do MPF deixou de oferecer o acordo, pelas seguintes 
razões: a) não é possível a aplicação de tal instituto após o recebimento da denúncia; e 
b) 'a falsidade em comento é grave, pois diz respeito à habilitação para pilotar 
aeronaves. Destarte, o risco decorrente da falsa certificação de um piloto é 
suficientemente relevante para justificar a não aplicação do ANPP. Acidentes aéreos 
ocorrem em razão de detalhes, porém, a principal causa é a falha humana'. 3. 
Interposição de recurso pela defesa do réu A. R. S. e remessa dos autos à 2ª CCR, nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, verifica-se que (i) tanto o 
oferecimento da denúncia (28/02/2020) quanto o seu recebimento (13/03/2020) 
ocorreram após a vigência da Lei 13.964/2019, que se deu em 23/01/2020; (ii) o 
acusado não teve oportunidade de se manifestar acerca da recusa em propor o ANPP 
no momento adequado, isto é, antes do recebimento da peça acusatória; e (iii) a defesa, 
por meio da DPU, demonstrou interesse na celebração do acordo em sua primeira 
oportunidade de manifestação nos autos após a citação do réu (10/05/2021). Por tais 
razões, no caso concreto, é cabível a análise quanto à possibilidade do oferecimento do 
acordo no atual momento processual. 5. Com relação à insuficiência da medida em 
razão da alta reprovabilidade na conduta do acusado, cumpre observar que a 2ª CCR 
firmou entendimento no sentido de que a gravidade em abstrato do crime ou 
circunstâncias inerentes ao tipo penal pelo qual o réu foi denunciado não são capazes 
de, por si sós, impedir o oferecimento do acordo de não persecução penal. Precedentes: 
0003514-56.2015.4.03.6000, Sessão de Revisão 778, de 17/08/2020; 
1.00.000.013952/2020-90, Sessão de Revisão 786, de 19/10/2020; 5070557-
54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021, todos unânimes. 6. 
Segundo consta, o réu ora recorrente utilizou, de forma eletrônica, documentos 
particulares ideologicamente falsos perante a ANAC, quando solicitou a inclusão da 
habilitação MLTE (classe avião multimotor terrestre), em 02/10/2017, e a inclusão da 
licença PCM (licença de Piloto Comercial de Avião) e da habilitação IFRA (habilitação 
de voo por instrumentos), em 11/06/2018. Os fatos foram apurados pela ANAC, que 
concluiu pela efetiva utilização de documentação falsificada. 7. Observa-se que as 
condutas narradas não demonstram gravidade exacerbada, sendo inerentes ao próprio 
tipo penal pelo qual o réu foi denunciado ('Fazer uso de qualquer dos papéis 
falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302'). 8. Tais as circunstâncias, 
os argumentos invocados pelo membro do MPF não se mostram adequados para fins 
de justificar a negativa do oferecimento de ANPP na presente hipótese. 9. Necessidade 
de retorno dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos requisitos 
exigidos para a eventual propositura do acordo no caso concreto. Havendo 
discordância, faculta-se ao oficiante que requeira, com fundamento em sua 
independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
285. Expediente: JF-RJ-5062697-

02.2020.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 3248/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33 C/C ART. 
40, I). RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime de tráfico 
internacional de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, I), por ter sido presa em 
flagrante tentando embarcar para Amsterdã com 2,235 kg de cocaína acondicionada 
em sua bagagem. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o acordo 
de não persecução à denunciada, por considerar insuficiente a medida para a 
reprovação e prevenção do crime. Sustentou, ainda, não se aplicar a minorante prevista 
no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR 
(art. 28-A, § 14, do CPP). 4. No caso, a denúncia classificou a conduta da denunciada 
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no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. A pena mínima do crime previsto 
no art. 33 é de 05 anos de reclusão. Cabe considerar a fração mínima da causa de 
aumento prevista no art. 40, I, da Lei 13.343/06 (1/6 = 10 meses); o que totaliza 05 
anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica feita na denúncia, 
observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido no art. 
28-A do CPP (pena mínima inferior a 4 anos). 5. Embora a defesa considere aplicável 
a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, tese que deve ser defendida 
no decorrer da instrução criminal, no presente momento prevalece o entendimento 
exposto pelo titular da ação penal na apresentação da denúncia. Nesse sentido, são os 
seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n° 1.00.000.005928/2021-68, Sessão de 
Revisão 804, de 12/04/2021, 5000530-51.2021.4.04.7107, Sessão 809, de 17/05/2021; 
5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 6. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
286. Expediente: JFRS/CAX-IANPP-5007382-

91.2021.4.04.7107 - Eletrônico  
Voto: 3024/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE CAXIAS DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

PROPOR O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA 
MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS 
AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática dos crimes 
descritos no art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990 c/c o art. 69 do CP. 2. A Procuradora 
da República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, salientando 
que a ré, 'ao longo de dois anos omitiu rendimentos e deduziu indevidamente despesas de 
Livro Caixa, valores que somados ultrapassam um milhão de reais, condutas essas que, 
para o entendimento deste Parquet obstam o oferecimento do benefício do art. 28-A do 
CPP. Registre-se, ainda, que a reparação do dano do delito em questão extingue sua 
punibilidade e o parcelamento dos débitos suspende a pretensão punitiva, evidenciado que 
o presente instituto não teve como finalidade alcançar delitos tributários, que já tem 
tratamento diferenciado no sistema acusatório'. Após, a Procuradora oficiante manifestou-
se esclarecendo que tem adotado como 'padrão para aferir o requisito subjetivo da 
necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, além de outras 
circunstâncias do caso concreto, o limite de até um milhão de reais', patamar superado no 
caso concreto. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 
4. Primeiramente, cumpre ressaltar que esta 2ª CCR já firmou entendimento no sentido de 
que a gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo 
qual a ré foi denunciada, como no caso, não se revelam capazes de, por si sós, obstar o 
oferecimento do acordo de não persecução penal. Precedentes 2ª CCR: IANPP 
1.29.000.000755/2021-73, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021; IANPP 5070557-
54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021 e IANPP 0008302-
45.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão 779, de 08/09/2020, todos unânimes. 5. Quanto ao 
valor do dano como fundamento para a negativa do benefício, verifica-se que o art. 28-A 
do CPP, ao contrário do que previa a Resolução n° 181/2017 do CNMP e a Orientação 
Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's (em sua redação original), não fixou um valor 
máximo pré-determinado como requisito para o oferecimento do acordo, exigindo, apenas, 
a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima. 6. Desse modo, ainda que expressivo, 
o valor do dano não pode constituir fundamento único para obstar a realização do acordo 
de não persecução penal. Vale dizer, o argumento genérico de que o acordo não figura 
como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, com base apenas no 
valor do prejuízo, não é suficiente para fins de justificar a negativa do oferecimento do 
ANPP. 7. Caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro 
do Ministério Público estipulará o pagamento do débito da forma que entender pertinente, 
cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e compatível com a 
infração imputada à acusada, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá 
seguir seu curso regular. O simples fato de existir uma outra forma de extinção da 
punibilidade para o crime tributário/previdenciário (pagamento ou parcelamento) não 
exclui a possibilidade de celebração do ANPP. Precedentes 2ª CCR: Processos JFRS/POA-
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5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, 
julgados na Sessão 781, de 21/09/2020, unânimes. 8. Necessidade de retorno dos autos ao 
membro do MPF para consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem 
como análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. 
Havendo discordância, faculta-se à 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 devolução dos 
autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 
A advogada Dra. Laura Fraga Oliveira, OAB/RS Nº 115120, realizou sustentação oral. 

 
287. Expediente: JFRS/POA-5004924-

59.2020.4.04.7100-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3039/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PORTO ALEGRE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

PROPOR O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, 
DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, NO 
CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO ACORDO. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram 
denunciados pela prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º c/c art. 29). 
Segundo consta, S.L.C., deixou de assinar a CTPS de L.R.S. durante três meses, para que 
esta pudesse ser beneficiada com o seguro-desemprego, no período de 19/09/2012 a 
20/11/2012, causando um prejuízo ao erário de R$ 2.637,51. 2. O Procurador da República 
deixou de oferecer o acordo de não persecução penal aos réus, sob o fundamento de que 
S.L.C. foi beneficiado com transação penal e possui condenação transitada em julgado, ora 
sob execução penal. Em relação à L.R.S, sustentou a ausência de confissão dos fatos e a 
insuficiência da medida dada as circunstâncias do crime. Além disso, ressaltou que o fato 
se mostra descabido o oferecimento do acordo somente a um dos agentes denunciados em 
concurso. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. 
Primeiramente, cumpre ressaltar que a 2ª CCR já firmou entendimento de que não há óbice 
para que a confissão formal e circunstancial da infração penal ocorra durante a negociação 
do acordo de não persecução penal (desde que preenchidos os demais requisitos), uma vez 
que somente nesse momento o investigado será informado sobre todas as consequências 
de seu ato. 5. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser 
avaliada quando este estiver sendo elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do 
tema, dispõe a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os 
casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, 
apresentando as respectivas cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão 
formal e circunstanciada da infração.' Nesse sentido, também, é o Enunciado 98/2ª CCR. 
6. Passa-se, então, à análise individualizada dos réus. 7. Em relação a S.L.C., o Procurador 
oficiante considerou incabível o ANPP, por ter o réu um registro de transação penal e estar, 
atualmente, no curso de execução penal. 8. Segundo se extrai dos autos, a transação penal 
utilizada como óbice ao oferecimento do ANPP foi ofertada em data posterior (10/09/2013) 
ao cometimento da infração ora em análise (20/11/2012). Conforme dispõe o art. 28-A, 
§2º, III, do CPP, não é admissível o ANPP quando o agente tiver sido 'beneficiado nos 5 
(cinco) anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, 
transação penal ou suspensão condicional do processo'. Neste ponto, não há óbice para o 
oferecimento do acordo ao denunciado. Precedente da 2ª CCR: Processo 5002280-
39.2017.4.04.7104, Sessão de Revisão 788, de 09/11/2020, unânime. 9. Da mesma forma, 
verifica-se que a execução penal também mencionada pelo membro do MPF é referente a 
fatos ocorridos no ano de 2016, também posterior ao crime ora apurado. Ressalta-se que, 
em consulta aos sistemas internos, verificou-se que o investigado cumpre, atualmente, 
penas restritivas de direitos. Dessa forma, na hipótese específica dos autos, e considerando 
as peculiaridades do caso concreto, os referidos registros não são capazes de obstar o 
oferecimento do ANPP, visto que posteriores à conduta em comento. Precedente da 2ª 
CCR: Processo 5004283-16.2021.4.04.7107, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021, 
unânime. 10. Quanto à denunciada L.R.S., observa-se que não há qualquer óbice ao 
oferecimento do acordo de não persecução penal, uma vez que não possui antecedentes 
criminais e infração penal que lhe foi imputada está dentro dos parâmetros exigidos no art. 
28-A do CPP. As circunstâncias do crime não evidenciaram gravidade exacerbada ou outra 
condição que indique a insuficiência da medida. 11. Neste ponto importa frisar que esta 2ª 
CCR já firmou entendimento no sentido de que a gravidade em abstrato do crime ou 
circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo qual o réu foi denunciado, como no 
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caso, não se revelam capazes de, por si sós, obstar o oferecimento do acordo de não 
persecução penal. Precedentes 2ª CCR: IANPP 1.29.000.000755/2021-73, Sessão de 
Revisão 811, de 08/06/2021 e IANPP 5070557-54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 796, 
de 01/02/2021, unânimes. 12. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da 
República oficiante para consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem 
como análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. 
Havendo discordância, faculta-se ao 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 devolução dos 
autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
288. Expediente: JF-SAN-5006802-

27.2020.4.03.6104-APN 
- Eletrônico  

Voto: 3150/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SANTOS/SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS QUE APONTAM 
PARA A REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que os réus F.L.G. e G.D.S. foram denunciados 
pela prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e contrabando (CP, art. 
334-A). Segundo consta, os denunciados, por meio da utilização fraudulenta de pessoas 
jurídicas, realizaram importação de mercadoria proibida, em 29/04/2016. As 
mercadorias foram calculadas no valor de R$ 726.021,00. 2. O Procurador da 
República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução, ressaltando a 
insuficiência da medida, uma vez que os acusados ostentam 'outras infrações 
semelhantes retratadas em Representações Fiscais para Fins Penais, uma no importe 
de R$ 202.265,50 e outra no importe de R$ 404.531,00'. 3. Recurso da defesa e remessa 
dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. Um dos requisitos para o oferecimento do 
acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica 
na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 
infrações penais pretéritas. 6. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou 
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado 
constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo 
n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 7. 
No caso, além do sustentado pelo Procurador oficiante, verifica-se em análise ao 
sistema comprot que as pessoas jurídicas autuadas neste procedimento, de 
responsabilidade dos investigados, possuem diversos registros nos 5 anos anteriores 
aos fatos ora em análise, circunstância que aponta para a reiteração na conduta 
criminosa e impede, segundo entendimento da 2ª CCR, o oferecimento de acordo de 
não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 8. As demais 
matérias de defesa devem ser analisadas no curso regular da instrução criminal. 9. 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 
adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
289. Expediente: JF-SJC-0001634-

06.2018.4.03.6103-
APORD - Eletrônico  

Voto: 2877/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 3ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS/SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA, 
NO CASO CONCRETO. GRAVIDADE EM ABSTRATO. NECESSIDADE DE 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em 
que o réu foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, 
IV). Segundo consta, o réu, em concurso com outros indivíduos ainda não 
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identificados, subtraiu veículo de propriedade da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Correios), com as encomendas que se encontravam em seu interior. 2. O 
Procurador da República oficiante deixou de ofertar a proposta de acordo de não 
persecução penal ao acusado, por considerar, na espécie, insuficiente a medida, 
levantando os seguintes pontos: 'a) há grande incidência de casos semelhantes nesta 
Subseção Judiciária, que vive uma situação de 'epidemia' de furtos e roubos a veículos 
dos Correios (...); b) o elevado grau de preparação do crime, pois se vê que, conforme 
os dados extraídos do aparelho celular do denunciado, o alvo foi escolhido de forma 
meticulosa (...); c) a ausência de cooperação efetiva do denunciado na investigação 
criminal, com a apresentação de versões desencontradas sobre o uso do veículo 
empregado na prática do crime, o que retardou a apuração e dificultou o trabalho 
policial. Na verdade, há indícios até mesmo de que tenha tentado destruir provas, 
mediante a possível desinstalação do aplicativo Whatsapp momentos antes da 
apreensão ('). 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 
4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre 
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-
A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado 
reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. 
Primeiramente, consta informação à fl. 42 que não foi encontrado registro de 
antecedentes criminais em relação ao denunciado. 6. Em que pese as considerações 
expostas pelo Procurador oficiante, verifica-se dos autos que os fatos como relatados 
não denota, por si só, a gravidade exacerbada na conduta do denunciado, de modo a 
evidenciar a insuficiência do acordo de não persecução penal. Nota-se que o 
denunciado furtou o veículo que estava com as chaves em seu interior, sem emprego 
de ameça, violência ou outro meio que fuja da normalidade esperada no crime de furto. 
Também não foi possível extrair da mensagem colacionada aos autos do aplicativo de 
mensagens do denunciado, de que teria ocorrido elevado grau de preparação do crime. 
7. A magistrada também ressaltou ao encaminhar os autos à 2ª CCR 'que, a princípio, 
seria aplicável o artigo 28-A do Código de Processo Penal, no sentido de haver a 
possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal- ANPP, já que o crime não foi 
praticado com violência à pessoa. Ademais, entendo que também estão afastadas as 
demais razões para o não oferecimento de ANPP, pois não se pode afirmar que o fato 
de haver excessivo número de roubos de veículos da ECT não é suficiente para se 
aplicar a presente hipótese em que houve furto e não roubo, já que o próprio motorista 
dos CORREIOS afirmou que deixou as chaves dentro do veículo e que a subtração 
deste ocorreu enquanto o motorista fazia entrega no endereço mencionado na 
denúncia'. 8. Esta 2ª CCR já firmou entendimento de que a gravidade em abstrato do 
crime ou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo qual o réu foi denunciado 
não se revelam capazes de, por si sós, obstar o oferecimento do acordo de não 
persecução penal. Precedentes 2ª CCR: IANPP 1.29.000.000755/2021-73, Sessão de 
Revisão 811, de 08/06/2021; IANPP 5070557-54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 
796, de 01/02/2021 e IANPP 0008302-45.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão 779, de 
08/09/2020, todos unânimes. 9. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da 
República oficiante para consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, 
bem como análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso 
concreto. Havendo discordância, faculta-se ao 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 devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
290. Expediente: JF-SOR-5003048-

25.2021.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3221/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 10ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM 
MOMENTO ESPECÍFICO PARA O ACORDO. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. 
NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-
A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do 
crime de moeda falsa (art. 289, §1º, c/c art. 29, na forma do art. 71 (duas vezes), todos 
do CP). Segundo consta, os denunciados guardaram e posteriormente introduziram em 
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circulação duas cédulas de R$ 200,00. 2. O Procurador da República oficiante deixou 
de apresentar proposta de acordo de não persecução penal, ressaltando a insuficiência 
da medida e a ausência de confissão formal e circunstanciada do crime. 3. Recurso da 
defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Com relação à 
confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua 
realização durante a negociação do acordo de não persecução penal (desde que 
preenchidos os demais requisitos), uma vez que somente nesse momento o investigado 
será informado sobre todas as consequências de seu ato. 5. A confissão faz parte dos 
requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo 
elaborado e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação 
Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's: '11 Em todos os casos, cabe ao membro 
oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas 
cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada 
da infração.' No mesmo sentido, o Enunciado 98/2ª CCR. 6. Quanto à insuficiência da 
medida, verifica-se que o Procurador da República oficiante limitou-se a indicá-la em 
sua manifestação, sem apontar especificamente as razões que o levaram a essa 
conclusão, impedindo, com isso, o exercício revisional deste Colegiado. 7. A 2ª CCR 
firmou entendimento no sentido de que, embora o ANPP não constitua direito subjetivo 
do réu, é necessário que sua recusa ocorra de forma fundamentada, considerando a 
verificação do não preenchimento de requisitos exigidos pela lei (CPP, art. 28-A) ou a 
indicação de que o caso concreto e suas circunstâncias impedem o oferecimento da 
medida. 8. Recusa, neste ponto, está destituída dos fundamentos concretos que 
lastrearam a convicção do órgão de acusação, circunstância que afeta o próprio 
exercício do contraditório e ampla defesa pelo acusado. Precedente da 2ª Câmara: 
Processo n° 5013417-28.2020.4.04.7002, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021, 
unânime. 9. Necessidade de retorno dos autos ao Membro do MPF oficiante para 
consideração do entendimento firmado por esta 2ª Câmara, bem como análise dos 
requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. Havendo 
discordância, faculta-se ao 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 devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
291. Expediente: JF-TAU-0002450-

02.2016.4.03.6121-APN 
- Eletrônico  

Voto: 3292/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 21ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS 
MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A 
DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM CONDUTA 
CRIMINAL REITERADA POR PARTE DO DENUNCIADO. PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática dos crimes 
de moeda falsa (CP, art. 289, §1º) e de corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-
B). 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento 
do ANPP, ressaltando a conduta criminal reiterada do réu. 3. Recurso da defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Um dos requisitos para o 
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que 
o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver 
elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, a 2ª 
CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do 
acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. 
Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; 
Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, 
unânime. 6. No caso, verifica-se dos autos que o investigado foi condenado em 
primeira instância por associação ao tráfico de drogas, em data anterior ao fato ora em 
análise, além de possuir condenação pelo crime de tráfico de drogas em data posterior, 
circunstâncias que apontam para a reiteração na conduta criminosa e impede o 
oferecimento de acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, §2°, 
II, do CPP. 7. Além disso, cumpre ressaltar que o réu foi denunciado pela prática dos 
crimes de moeda falsa (CP, art. 289, §1º) e de corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 
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244-B), cujas penas mínimas são de 3 anos e 1 ano, respectivamente. Dessa forma, 
verifica-se que a soma das referidas penas totaliza 4 anos. 8. Com relação ao cálculo 
da pena mínima para fins de celebração do ANPP, importante observar que esta 2ª 
CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo 
quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso 
material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A 
do CPP (inferior a 4 anos). 9. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: 
Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; 
Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, 
ambos unânimes. 10. Prosseguimento da persecução penal. Devolução dos autos à 
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
292. Expediente: TRF4-ACR-5009671-

08.2013.4.04.7000 - 
Eletrônico  

Voto: 3072/2021 Origem: TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 
4ª REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÕES DO PGR, 
DA 2a CCR E DO CIMPF PELA ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2o GRAU DO MPF 
QUANTO À ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANPP EM AÇÕES PENAIS EM 
FASE RECURSAL. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Ação penal em que os réus foram condenados, 
em primeira instância, pela pratica do crime previsto no art. 171, § 3o, do CP; em relação 
a 4 réus, houve condenação, ainda, pelo crime do art. 288 do CP. 2. A 7a Turma do TRF 
da 4a Região determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que 
fosse efetuada a cisão processual e examinada a possibilidade de oferecimento do ANPP 
em favor de 4 réus. 3. O órgão ministerial de 1o Grau requereu a devolução do feito à 
Corte Regional, sustentando que 'a Procuradoria Geral da República, no Procedimento 
de Conflito de Atribuição no 1.00.000.021313/2020-06, de 17/12/2020, decisão anexa, 
reconheceu a atribuição da Procuradoria Regional da República da 4a Região para oficiar 
nos Acordos de Não Persecução Penal ' ANPP, em processos com recursos pendentes 
de apreciação no TRF da 4a Região, cabendo a este a sua homologação', o que foi 
acolhido pelo Juízo originário. 4. O Procurador Regional da República deixou de propor 
o acordo, pelas seguintes razões: a) ausência de efeito vinculante do Conflito de 
Atribuição PGR 1.00.000.021313/2020-06 nos presentes autos; b) entendimento pessoal 
de que descabe o acordo de não persecução penal no presente estágio processual; c) 
entendimento da Corte Regional que afasta a competência para processar eventual 
acordo de não persecução penal em processo em grau recursal; d) ausência de trânsito 
em julgado da determinação do item 18 do ACOR2 do evento 106; e e) recente 
entendimento da 4a Seção do TRF/4a Região, nos ENULs 5011991-97.2019.4.04.7201 
e 5002031-26.2019.4.04.7005. 5. Interposição de recurso pelos réus contra a 
manifestação ministerial que deixou de oferecer o acordo. Em seguida, a 
Desembargadora Relatora do TRF4 encaminhou os autos à 2ª CCR, nos termos do art. 
28-A, § 14, do CPP, para análise do recurso apresentado pela DPU, envolvendo dois 
réus. 6. A 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração 
do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na 
Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre 
ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado 
no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' 
(rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na 
fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. No que se refere ao órgão 
ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, este 
Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-
APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento 
anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria 
Regional da República. 8. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em 
conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da 
República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a 
celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o 
art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos 
autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da 
proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da 
República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também 
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adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 
1.00.000.021313/2020-06). 9. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já 
decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade 
de ANPP em caso semelhante (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a 
Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 10. Ademais, nas hipóteses de processos em 
fase recursal, constata-se que os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais 
Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal. 11. Em face 
das decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com 
o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, os autos deverão 
retornar ao Procurador Regional da República para (re)análise dos requisitos exigidos 
para a eventual propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, faculta-
se ao oficiante que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a 
designação de outro membro do MPF para dar continuidade ao feito. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo retorno dos 
autos ao Procurador Regional da República para (re)análise dos requisitos exigidos para 
a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
293. Expediente: JF/ITJ/SC-5006754-

95.2018.4.04.7208-APE - 
Eletrônico  

Voto: 2961/2021 Origem: GABPRR40-CDBN 
- CRISTIANNA DUTRA 
BRUNELLI NACUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFLITO 

NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. AÇÃO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÕES DO PGR, 
DA 2a CCR E DO CIMPF PELA ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2o GRAU DO MPF 
QUANTO À ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANPP EM AÇÕES PENAIS COM 
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU E QUE AGUARDA 
JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA 
PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA (SUSCITANTE). NECESSIDADE 
DE SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU. 1. Ação 
penal em que os réus foram condenados, em primeira instância, pela pratica, em 
continuidade delitiva, do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP. 2. Após 
interposição de apelação, o TRF4 determinou o retorno dos autos ao 1º grau para análise 
da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 3. O Procurador da 
República oficiante na PRM de Itajaí/SC promoveu o declínio de atribuições ao membro 
do MPF atuante em segundo grau de jurisdição, alegando que 'a não anulação da sentença 
mantém a competência do Tribunal Regional Federal e da Procuradoria Regional da 
República para a instrução do feito, uma vez que as atribuições do Juízo de Primeiro Grau 
e consequentemente da Procuradoria da República se encerram após a prolação da 
sentença e remessa dos autos ao grau superior de Jurisdição'. Além disso, requereu ao 
Juízo 'a suspensão do presente feito até a deliberação acerca da eventual propositura do 
acordo de não persecução penal pela Procuradoria Regional da República da 4a Região'. 
4. O Juízo da 1a Vara Federal de Itajaí/SC não suspendeu a tramitação processual e 
determinou nova intimação do MPF, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 
acerca da possibilidade de propositura de ANPP, sendo presumida a recusa em caso de a 
manifestação ministerial não for apresentada em tempo hábil. 5. A Procuradora Regional 
da República atuante no 42o Ofício Especializado Criminal da PRR da 4a Região suscitou 
o presente conflito negativo de atribuição, argumentando, em síntese, que 'há que ser 
afastado o declínio de atribuição proferido pelo 4o Ofício da Procuradoria da República 
do Município de Itajaí/SC, para que, no caso concreto, diante da existência de decisões 
judiciais, tanto do Tribunal Regional Federal da 4a Região, quanto do Juízo Federal da 1a 
Vara Federal de Itajaí, reconhecendo a competência do Juízo Federal da 1a Vara Federal 
de Itajaí para analisar e homologar eventual acordo de não persecução penal que venha a 
ser proposto, seja firmada a atribuição do membro do MPF oficiante perante aquele Juízo'. 
6. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 7. Inicialmente, 
importante registrar que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade 
de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 
e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre 
ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado 
no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' 
(rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase 
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 8. No que se refere ao órgão 
ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, este 
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Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-
APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento 
anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria 
Regional da República. 9. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em 
conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da 
República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração 
do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 
75/93; II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira 
instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do 
ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e 
propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a 
CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 10. No 
caso analisado pelo Gabinete do PGR, que é similar aos fatos tratados nos presentes autos, 
observa-se da movimentação processual da Ação Penal 5001222-34.2018.4.04.7114 ' 
objeto do Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06 ' que foi 
formulada proposta de ANPP pela Procuradoria Regional da República da 4a Região e que 
o Desembargador Relator do TRF4 determinou, no dia 27/05/2021, a intimação do 
acusado para que se manifeste sobre tal proposta. Logo, em caso análogo, constata-se que 
o acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e judicial de segundo grau. 11. Da 
mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o 
Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também 
envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava 
julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-
61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 12. Ademais, nas 
hipóteses de processos em fase recursal, constata-se que os membros atuantes nos demais 
Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução 
penal. 13. Em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF 
e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo 
adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade 
de oferecimento de ANPP no caso concreto é da Procuradora Regional da República, ora 
suscitante. Para tanto, deverá ser solicitada a devolução dos autos ao órgão de segundo 
grau. 14. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e os acusados, os termos 
deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4a Região. No momento oportuno, 
isto é, após formalização de ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se 
mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao juízo de primeiro grau, para 
exame e eventual homologação. 

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

 
294. Expediente: JF-STM-1002661-

63.2021.4.01.3902-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3074/2021 Origem: GABPRM1-GKA - 
GUSTAVO KENNER 
ALCANTARA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. FURTO 

MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CP). SAQUES INDEVIDOS DE 
PARCELAS DE SEGURO-DEFESO DE TITULARES RESIDENTES EM 
SANTARÉM/PA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES CLONADOS. 
SAQUES REALIZADOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS LOCALIZADAS EM 
PERNAMBUCO. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITANTE, COM 
ATUAÇÃO NA PRM ' SANTARÉM/PA. 1. Inquérito policial instaurado para apurar 
possível prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP (furto mediante fraude), 
tendo em vista a notícia de saques indevidos, mediante utilização de cartões clonados, 
de parcelas de seguro-defeso ' de titulares residentes em Santarém/PA ' em terminais 
de autoatendimento de agências da CEF situadas no Estado de Pernambuco. 2. A 
Procuradora da República oficiante na PR/PE promoveu a declinação de atribuições 
em favor da PRM ' Santarém/PA, visto que este é o local onde se situam as agências 
das contas lesadas. 3. O Procurador da República com atuação em Santarém/PA 
suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por entender que o crime 
consumou-se no local da realização dos saques (Pernambuco). 4. Remessa dos autos à 
2a CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 5. Sobre o tema, verifica-se 
a existência de decisões proferidas pelo STJ (CC 167440/RJ, Terceira Seção, DJe 
17/12/2019) e por esta Câmara (DPF/SNM/PA-00185/2019-INQ, Sessão 801, de 
08/03/2021) no sentido de que o delito em questão consuma-se no momento e no local 
em que ocorre o saque; e que, portanto, a competência para processar e julgar eventual 
crime de furto mediante fraude seria do Juízo do local onde se encontra situada a 
agência onde se deu o saque. 6. No entanto, não se pode deixar de considerar as 
peculiaridades do caso concreto, mormente as seguintes informações prestadas pela 
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Polícia Federal em Pernambuco: 'que efetivamente existe uma Organização Criminosa 
atuante na região de Santarém/PA, que obtém informações de benefícios de Seguro 
Defeso de pescadores residentes naquela região, mas que realiza os saques em outras 
Unidades Federativas para chamar menos a atenção da própria CEF e dos órgãos de 
repressão criminal. Também é possível identificar que na DPF/Santarém/PA existe 
investigação (IPL 2020.0092740 ' 1008217-80.2020.4.01.3902-MPF/PA) que apura 
fraude no registro de pescadores, de modo a gerar benefícios fictícios, com a 
participação de servidores públicos, além de outras investigações sobre o tema, mas 
resguardados por sigilo'. 7. Em dois casos análogos ' também envolvendo saques 
indevidos de parcelas de seguro-defeso de titulares residentes em Santarém/PA, porém, 
com a diferença de que os saques foram realizados em Maceió/AL ' julgados na Sessão 
de Revisão 813, de 21/06/2021, este Colegiado deliberou pela atribuição da PRM ' 
Santarém/PA para prosseguir com a persecução penal (DPF/SNM/PA-00199/2019 e 
DPF/SNM/PA-00195/2019-INQ). Nesses casos, a 2a Câmara destacou a possibilidade 
de os autores dos crimes terem utilizado equipamento de coleta de dados dos clientes 
no momento em que estes utilizaram os caixas eletrônicos em agências da CEF 
localizadas em Santarém/PA. 8. Tais as circunstâncias, embora possa haver 
controvérsia quanto ao local da consumação do referido crime, mostra-se adequado 
que as investigações tenham continuidade em Santarém/PA, por duas razões 
principais: a) maior facilidade de colheita de provas, haja vista a suspeita de que as 
condutas delitivas foram praticadas por uma organização criminosa atuante na região 
de Santarém/PA; e b) conformidade com as recentes decisões proferidas por este órgão 
revisor na Sessão 813. 9. Atribuição do Procurador da República suscitante, com 
atuação na PRM ' Santarém/PA, para prosseguir com a persecução penal. 

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

 
295. Expediente: TRF4-ACR-5005672-

03.2016.4.04.7110 - 
Eletrônico  

Voto: 3536/2021 Origem: DIOCRIM/PRR4ª - 
DIVISÃO DE OFÍCIOS 
CRIMINAIS DA PRR 4ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DA 2ª CCR PELA ATRIBUIÇÃO DO 

ÓRGÃO DE 2º GRAU DO MPF QUANTO À ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE 
ANPP EM AÇÕES PENAIS EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE 
OBSCURIDADE A SER SANADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS. 1. Na 804ª Sessão de Revisão, de 12/04/2021, a 2ª CCR deliberou, 
à unanimidade: 'CONFLITO NEGATIVO EM RELAÇÃO À ATRIBUIÇÃO PARA A 
PROPOSITURA DE ANPP, APÓS A SENTENÇA PENAL, EM PROCESSO 
PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRF DA 4ª REGIÃO. SUPERAÇÃO DO 
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL QUE ESTABELECIA A COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O EXAME E A HOMOLOGAÇÃO DO ANPP 
NO ÂMBITO DA 4ª REGIÃO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO RECENTE DO 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA RECONHECENDO A ATRIBUIÇÃO 
DO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE 
ACORDO EM GRAU RECURSAL, CONFORME ENTENDIMENTO TAMBÉM 
ADOTADO PELAS 4ª E 5ª CCR'S. PRECEDENTE DESTA 2ª CCR, À 
UNANIMIDADE DE VOTOS, JULGADO NA 803ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 
REVISÃO, DE 22/03/2021. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR REGIONAL DA 
REPÚBLICA PARA A ANÁLISE E EVENTUAL OFERECIMENTO DO ACORDO.' 
2. O Procurador Regional da República, suscitado no conflito de atribuições, opôs 
embargos de declaração, requerendo a modificação do resultado da decisão, 'em 
excepcional caráter infringente'. Para tanto, argumenta que a decisão da 2ª CCR possui 
duas obscuridades: i) 'A primeira obscuridade' diz respeito ao fato de que o feito judicial 
referido no presente conflito não se encontra pendente de julgamento junto ao egrégio 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região' a augusta Corte Regional' decidiu dar 
provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao apelo defensivo, esgotando, 
com isso, a instância recursal, sendo que, a remessa dos autos à origem, é apenas o 
consectário lógico de tal situação processual.'; ii) '' os precedentes oriundos do egrégio 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, invocados como uma viragem na compreensão 
[da 2ª CCR] afirmam a inadmissibilidade da pactuação após o recebimento da peça 
incoativa, com a consequente instauração da ação penal' o egrégio Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região não teria superado sua intelecção inicial em favor da compreensão 
de que os órgão ministeriais oficiantes junto à Corte Regional seriam competentes para 
examinar a cabida ou não do acordo de não persecução penal.' 3. Em seguida, o 
Procurador ora embargante encaminhou cópia de decisão proferida pelo juiz singular 
nos autos da ação penal, da qual se extrai: 'Considerando-se que em face daquela decisão 
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da Corte regional não foi interposto recurso algum pelo Ministério Público Federal, 
inexiste possibilidade de rediscussão sobre a circunstância de que a manifestação do 
órgão acusatório sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal deve 
ocorrer perante a Justiça Federal de 1º grau. Logo, independentemente de qual membro 
do Ministério Público Federal atuará na análise da viabilidade da celebração de acordo, 
a ação penal tramitará, para este fim, na Justiça Federal de 1º grau, por força da preclusa 
decisão neste sentido proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.' 4. Com a 
devida vênia, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, 
dificultando sua compreensão ou interpretação, não é o caso do acórdão embargado. 5. 
Os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelam-se 
plenamente suficientes para desautorizar a pretensão deduzida pelo Procurador Regional 
da República de rediscutir a matéria no âmbito de embargos de declaração, a saber: i) a 
'existência de decisão recente do Procurador-Geral da República reconhecendo a 
atribuição do Procurador Regional da República para a propositura de acordo em grau 
recursal, conforme entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª CCR's' (Decisão n° 
505/2020, CA n° 526/2020 ' AJCA/GABPGR `PGR-00484615/2020', Procedimento de 
Conflito de Atribuição n° 1.00.000.021313/2020-06) e ii) a deliberação desta 2ª CCR, 
na 803ª Sessão Ordinária de Revisão, de 22/03/2021, pela atribuição da Procuradoria 
Regional da 4ª Região para oficiar nos acordos de não persecução penal em grau recursal 
(processo: JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN). 6. Ademais, conforme a 
referida decisão do Procurador-Geral da República, a definição do membro com 
atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF e 
não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo 
TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP. Assim, 
caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o acusado, os termos deverão ser 
encaminhados ao TRF da 4ª Região. No momento oportuno, isto é, após formalização 
de ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual 
entendimento, encaminhará os autos ao juízo de primeiro grau, para exame e eventual 
homologação. 7. Rejeição dos presentes embargos declaratórios. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela rejeição dos 
embargos declaratórios, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
296. Expediente: 1.00.000.020453/2020-59 – Eletrônico 

(007705-47.2019.4.03.6181) 
(0058133-21.2019.8.26.0050)  

Voto: 2962/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: RECURSO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE O MPF E O MPE. 

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NOTÍCIA 
DE QUE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR APROPRIOU-SE DE 
VERBAS DO PROGRAMA FEDERAL FIES. DECISÃO DA 2a CCR PELA ATRIBUIÇÃO 
DO MPF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, A SER SUSCITADO PELO ÓRGÃO 
JURISDICIONAL PERANTE O STJ. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Conflito 
negativo de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. 2. 
Possível crime de apropriação indébita, haja vista a notícia de que instituição de ensino superior 
particular apropriou-se de verbas do programa federal FIES ' relativas ao 1o semestre de 2013 
' após a transferência do aluno beneficiário para outra universidade. 3. O Procurador da 
República oficiante requereu judicialmente o declínio da competência para o processamento do 
feito para a Justiça do Estado de São Paulo, por entender que os fatos configuram possível 
crime contra particular, visto que, segundo informação prestada pela Coordenação-Geral de 
Concessão e Controle do FIES, os valores recebidos pela instituição são devidos ao próprio 
estudante, não havendo prejuízo ao FIES e à Caixa Econômica Federal. 4. O Juízo da 7a Vara 
Federal de São Paulo/SP declinou da competência em favor da Justiça Estadual. 5. O membro 
do MPSP suscitou o presente conflito, alegando, em síntese, que o crime foi praticado em 
detrimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Caixa Econômica 
Federal. 6. O Juiz de Direito da Comarca de São Paulo/SP remeteu os autos ao PGR, a fim de 
dirimir o conflito de atribuições suscitado. 7. Instaurado o presente procedimento de conflito 
de atribuição, os autos foram encaminhados à 2a CCR/MPF, para análise. 8. Este Colegiado, 
na Sessão de Revisão 803, de 22/03/2021, decidiu, à unanimidade, pela não homologação da 
declinação e devolução dos autos à PR/SP para prosseguimento, uma vez que 'o aditamento do 
contrato de FIES ocorreu sem a anuência do aluno e, conforme elementos de informação 
constantes dos autos, a renovação (aditamento) deu-se de maneira fraudulenta, mediante 
suposta inserção de dados falsos no sistema eletrônico do Ministério da Educação (SisFIES), o 
que evidencia o interesse federal no caso concreto'. 9. Após o retorno dos autos, o Procurador 
da República atuante na PR/SP interpôs recurso, entendendo que a decisão da 2a CCR incidiu 
'em erro material ao examinar a questão, uma vez que considerou ter havido declínio de 
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atribuição por parte do Procurador da República oficiante no feito, o que não corresponde ao 
efetivamente ocorrido, haja vista que os autos foram remetidos à Justiça Estadual de São Paulo 
após decisão do MM. Juízo da 7a Vara Criminal Federal de São Paulo, o qual proferiu decisão 
de declínio de competência em favor da Justiça Estadual (Anexo, Documento 1.16, pág. 5), 
ainda que atendendo a pedido deste Procurador. Desta forma, a determinação desta E. 2a CCR 
para que este Procurador dê prosseguimento à persecução penal encontra óbice aparentemente 
intransponível, uma vez que o Juízo Federal já declinou de sua competência e, por outro lado, 
não houve suscitação de conflito negativo de competência por parte do Juízo Estadual'. 10. 
Conforme ressaltado pelo Procurador da República recorrente, verifica-se que, de fato, a 
questão ultrapassou a seara ministerial, visto que o Juízo da 7a Vara Federal de São Paulo/SP 
declinou da competência em favor da Justiça Estadual, mediante decisão fundamentada, após 
manifestação exarada pelo membro do MPF. Tais as circunstâncias, tem-se que a análise da 
presente hipótese passa do campo das 'atribuições' para o campo das 'competências'. 11. Dessa 
forma, no caso concreto, não há que se falar mais em conflito de atribuição entre o Ministério 
Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Nesse sentido, precedentes 
congêneres do CNMP (Conflito de Atribuições 1.00448/2021-65) e do STJ (REsp 
1849510/SP). 12. Conhecimento e provimento do recurso. Reconsideração da decisão anterior 
da Câmara, proferida na Sessão de Revisão 803, de 22/03/2021. 13. Não conhecimento da 
remessa. 14. Configuração de conflito negativo de competência, a ser suscitado pelo órgão 
jurisdicional perante o STJ (art. 105, inciso I, alínea 'd', da CF). 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do 
recurso. Reconsideração da decisão anterior da 2ª Câmara, pelo não conhecimento da remessa, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
297. Expediente: 1.29.000.000497/2021-25 - Eletrônico  Voto: 3252/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica e estelionato. Relato de que 

determinada pessoa jurídica privada firmou contrato empresarial de prestação de serviços de 
saúde em favor de seus funcionários. Contudo, a operadora do plano de saúde narra que foi 
vítima do crime de estelionato, visto que os beneficiários eram empregados fictícios da empresa 
contratante. O Ministério Público Estadual entendeu pelo declínio de atribuição ao Ministério 
Público Federal, considerando que, no caso, além dos estelionatos praticados pelos 
investigados, ocorreu a prestação de informações falsas à Caixa Econômica Federal, uma vez 
que a empresa contratante enviou informações inautênticas relacionadas aos seus supostos 
funcionários por meio do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS (SEFIP), que se trata de 
um aplicativo para o envio de informações à CEF, incorrendo, também, na conduta tipificada 
no art. 299 do CP. O Procurador da República, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo 
de atribuições, por entender que inexiste concurso material de delitos, mas aplicação do 
princípio da consunção aos fatos sob análise. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 
da 2ª CCR). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'as informações relativas aos 
empregados fictícios da empresa A. foram enviadas em apenas uma única competência no 
intuito de viabilizar a contratação fraudulenta de um plano de saúde empresarial junto à D. C., 
o que demonstra o exaurimento do crime de falsidade ideológica na prática do delito de 
estelionato. (') não há elementos de prova de que os investigados tenham agido com desígnios 
autônomos relacionados à prática do crime de falsidade ideológica, na medida em que o 
contexto fático relacionado à prática das falsidades (crimes-meio) demonstra que os 
investigados sempre visaram à obtenção de vantagem indevida em detrimento do patrimônio 
dos particulares, qual seja, à comercialização e à contratação fraudulenta de plano de saúde 
empresarial. No caso, o envio de informações falsas à SEFIP tratava-se de medida 
imprescindível à obtenção do resultado pretendido pelos estelionatários, figurando como meio 
necessário ou fase normal da preparação ou execução do crime de estelionato, restando por este 
absorvido'. Homologação do declínio ao MPE. Configuração do conflito de atribuições, nos 
termos do Enunciado 15 da Portaria PGR/MPF 732/2017, a ser dirimido pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público (STF. Plenário. ACO 843/SP, julgado em 05/06/2020). 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
298. Expediente: 1.29.000.003784/2020-14 - Eletrônico  Voto: 2982/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

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



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 157 
 

 
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: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA 
O SISTEMA FINANCEIRO ENVOLVENDO EMPRESA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL EM QUE REALIZADA AS OPERAÇÕES. 
PREVENÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF SUSCITADO (PR/RS). 1. Notícia de 
fato autuada a partir de manifestação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 
noticiante relata a possível prática de crime contra o sistema financeiro nacional (art. 27-E da 
Lei 6.385/76 e art. 16 da Lei 7.492/86), pelos administradores de empresa estrangeira 
prestadora de serviços na área de investimentos. 2. Segundo narra o noticiante, a referida 
empresa estaria captando clientes ilegalmente no Brasil, sob promessa de elevados retornos 
financeiros, sem viabilizar o resgate dos créditos. Acrescenta, ainda, que a CVM já se 
pronunciou sobre a ilicitude dessas operações e proibiu que a noticiada a continue a oferecer 
seus serviços no país. 3. O Procurador da República oficiante na PR/RS promoveu o declínio 
de atribuições à PR/SP, ressaltando que no sítio da noticiada consta informação no sentido de 
que a representada firmou contrato com empresa sediada em São Paulo que está autorizada pela 
CVM a operar no mercado de valores mobiliários. 4. Ao receber os autos, o Procurador da 
República oficiante em São Paulo promoveu o presente conflito de atribuições, ressaltando que, 
no caso, deve prevalecer a regra da prevenção contida no art. 72, §2º, do CPP. 5. Remessa dos 
autos à 2a CCR, com fundamento no art. 62, VII, da LC 75/93. 6. Conforme ressaltado pelo 
Procurador da República suscitante, e confirmado em recente acesso ao site da empresa 
representada, atualmente não há informação de parceria com empresa sediada em São Paulo ou 
qualquer outra situada no Brasil. Na verdade, informa a representada que 'fornece seus serviços 
exclusivamente nos territórios em que é licenciada. A I.O. não está autorizada pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) a oferecer diretamente serviços de distribuição de valores 
mobiliários a investidores residentes, domiciliados ou incorporados na República Federativa 
do Brasil. Nada neste site deve ser entendido como uma oferta direta de serviços endereçados 
a esses investidores'. 7. Solicitação de pesquisa à ASSPA, que, em resposta, encaminhou as 
informações constantes no site da representada, sem indicações de possível atuação no Brasil, 
e indicou a existência de algumas ações cíveis ajuizadas contra a empresa, fato que não interfere 
na solução do presente conflito, uma vez que o sistema processual civil possui regras de 
competência distintas das adotadas no processo penal. Não há outra informação que permita, 
no presente momento, identificar o possível local em que a empresa supostamente prestaria 
seus serviços no Brasil. 8. Assim, assiste razão ao Procurador suscitante ao alegar que 'eventual 
contrato entre a I.O. e a I.D. seria absolutamente inócuo para efeito de fixação de competência. 
Isso porque, no processo penal, a competência territorial é determinada preferencialmente pelo 
local de consumação do crime. Na espécie, os delitos sob persecução são os de operar 
clandestinamente instituição financeira (art. 16 da Lei 7.492/86) e de exercer ilegalmente cargo, 
profissão, atividade ou função no mercado de valores mobiliários (art. 27-E da Lei 6.385/76), 
de modo que, para ambos, o lugar de consumação se confunde com aquele em que as atividades 
não autorizadas são realizadas. O suposto contrato entre a I.O. e a I.D. não configura, em si 
mesmo, operação financeira; logo, pouco importa o local em que ele foi celebrado ' e menos 
ainda a cidade em que tem sede a última empresa, a qual, repita-se, está devidamente autorizada 
pela CVM a operar no mercado de valores mobiliários. Como os autores, bem como o local em 
que eles desempenham suas atividades, ainda são desconhecidos no caso concreto, fica 
inviabilizada a aplicação tanto do critério primário (lugar da infração: art. 70, cabeça, do CPP) 
quanto do critério secundário (domicílio do autor: art. 72, cabeça, do CPP) de definição de 
competência. Incide, então, a regra da prevenção, consoante art. 72, §2º, do CPP'. 9. 
Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da 
atribuição do Procurador da República suscitado (PR/RS) 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). 

 
299. Expediente: 1.30.001.001950/2021-90 - Eletrônico  Voto: 3396/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS 

(ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98). REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
(ENUNCIADO Nº 32 DA CCR). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE 
ESCLARECER OS FATOS E DETERMINAR A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. DECLÍNIO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Notícia de fato autuada a partir do encaminhamento de 
Relatório de Inteligência Financeira ' RIF, comunicando possível prática do crime previsto no 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, tendo em vista constatação de movimentações financeiras atípicas 
por A.L.C, C.A.D e E.B. 2. Segundo consta do relatório, A.L.C. atuaria como deputado estadual 
e exerceria o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, além de já ter 
exercido dois mandatos de prefeito do município Paracambi/RJ. No período entre 07/2018 e 
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12/2018, o deputado teria movimentado grande numerário, utilizando, grande parte, como 
pagamento de títulos de terceiros, além do repasse de recursos para pelo menos 3 servidores 
públicos da Alerj. 3. C.A.D., por sua vez, seria aposentado e, no período entre 06/2018 e 
01/2019 teria movimentado grande numerário, tendo informado em seu imposto de renda que 
a movimentação ocorreu em razão de transações comerciais relacionadas aos seus 21 imóveis. 
Após, verificou-se que teria sido servidor público da Alerj, atuando como assessor parlamentar 
do deputado estadual A.L.C. 4. Por fim, E.B. seria casada com C.A.D. e atuaria como assistente 
administrativa a Alerj, também figurando como ex-assessora parlamentar de A.L.C. 5. A 
Procuradora da República oficiante ressaltou que 'a competência para julgar deputado estadual 
acusado da prática de crime federal, na hipótese de foro pela prerrogativa da função, é do 
Tribunal Regional Federal que detém jurisdição sobre o lugar da ocorrência dos supostos 
delitos, no caso, o eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região'. Contudo, acrescentou que 'não 
há nos autos qualquer indício do envolvimento de verbas federais ou de crime da competência 
da Justiça Federal, estando os fatos, pelo menos à primeira análise, restritos à esfera estadual'. 
6. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da CCR). 7. Verifica-se dos autos que, 
além das informações prestadas pelo COAF, não foram realizadas diligências aptas a apontar 
elementos que permitam concluir pela inexistência de crime federal antecedente à lavagem de 
capitais. 8. Importante ressaltar que tanto C.A.D quanto E.B., que aparentemente possuem 
ligações com A.L.C (deputado estadual), foram investigados na operação Furna da Onça, 
desdobramento da Lava Jato no Rio, que investigou deputados estaduais acusados de receberem 
um "mensalinho" do ex-governador para que eles votassem a favor de projetos de interesse do 
governo na Alerj. Esta operação foi acompanhada pelo MPF. 9. Antes que se proceda ao 
declínio de atribuições ao Ministério Público Federal, torna-se necessário apurar se o fatos aqui 
identificados têm relação com outras investigações em trâmite na justiça federal ou são 
correlatos a outros procedimentos. Torna-se indispensável notificar a Receita Federal para que 
informe a existência de procedimentos fiscais em nome dos envolvidos. 10. Existência de 
diligências capazes de melhor elucidar os fatos. Declínio de atribuições prematuro. 
Considerando o foro por prerrogativa de função de um dos investigados, remetam-se os autos 
à PRR/2ª Região para adoção das 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). 

 
300. Expediente: 1.25.000.001537/2021-03 - Eletrônico  Voto: 2924/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para 
apurar a ocorrência do crime de descaminho por parte de representante legal de determinada 
pessoa jurídica privada, tendo em vista a apreensão de produtos de procedência estrangeira 
(peças automotivas) sem documentação probatória de sua regular importação. Tributos iludidos 
no importe de R$ 972,04. 2. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no 
princípio da insignificância. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, IV, da LC 
75/93. 4. Consta outro procedimento administrativo fiscal nos últimos cinco anos à presente 
autuação em nome da empresa ora investigada, pela introdução ilegal de mercadorias 
estrangeiras no território nacional, cujos tributos sonegados somam R$ 5.861,64. 5. Em que 
pese a existência de indícios de reiteração da conduta ilícita, ressalvo meu entendimento pessoal 
no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos 
casos em que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em consideração todas as 
apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ' como no caso ora em 
análise ', visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do 
que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. 6. A lei penal 
não deve ser invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de lesividade, motivo 
pelo qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações 
dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Ademais, 
por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum fato, 
por falta de gravidade, muito menos o Direito Penal deve atuar para reprimir a conduta, dado 
que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 7. Contudo, buscando garantir 
segurança jurídica, de modo a evitar variação de resultado de julgamentos nas sessões de 
revisão da 2ª CCR, voto acompanhando a maioria do Colegiado, que não admite, com 
fundamento no Enunciado 49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de 
descaminho quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos. 8. 
Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na 
persecução penal, propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 
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28-A do CPP. 9. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF a ser designado apurar 
todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento dos demais 
procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser 
instaurados em desfavor do(a) representante da empresa investigada pela prática do crime de 
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). 

 
301. Expediente: 1.29.001.000034/2021-53 - Eletrônico  Voto: 2923/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BAGÉ-
RS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO 
PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para 
apurar a ocorrência do crime de descaminho por parte de dois investigados, tendo em vista a 
apreensão de produtos de procedência estrangeira (bebidas alcoólicas) sem documentação 
probatória de sua regular importação. Tributos federais iludidos (II + IPI) no importe de R$ 
13.080,21. 2. O membro do MPF promoveu o arquivamento com base no princípio da 
insignificância. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Em 
relação a P. B. P., não foram identificados outros procedimentos administrativos fiscais. Tais 
as circunstâncias, inexistindo reiteração e sendo de baixo valor os impostos iludidos, cabível é 
a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do Enunciado 49 da 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'. Homologação do arquivamento. 5. Quanto a J. F. S. da R., 
consta outro procedimento administrativo fiscal nos últimos cinco anos à presente autuação, 
pela introdução ilegal de mercadorias estrangeiras no território nacional (bebidas alcoólicas e 
ventilador), cujos tributos sonegados (II + IPI) somam R$ 5.556,10. 6. Em que pese a existência 
de indícios de reiteração da conduta ilícita, ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de 
que se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos casos em que 
a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em consideração todas as apreensões ' 
totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ' como no caso ora em análise ', visto 
que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do que dispõem as 
Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. 7. A lei penal não deve ser 
invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de lesividade, motivo pelo qual os 
princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações dessa 
natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Ademais, por 
coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum fato, por 
falta de gravidade, muito menos o Direito Penal deve atuar para reprimir a conduta, dado que 
é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 8. Contudo, buscando garantir segurança 
jurídica, de modo a evitar variação de resultado de julgamentos nas sessões de revisão da 2ª 
CCR, voto acompanhando a maioria do Colegiado, que não admite, com fundamento no 
Enunciado 49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho quando 
verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos. 9. Não homologação do 
arquivamento no que se refere ao investigado J. F. S. da R e designação de outro membro do 
MPF para prosseguir na persecução penal, propondo, se for o caso, o acordo de não persecução 
penal, previsto no art. 28-A do CPP. 10. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF 
a ser designado apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento 
dos demais procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, 
venham a ser instaurados em desfavor do investigado pela prática do crime de 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). 

 
302. Expediente: 1.32.000.000544/2021-45 - Eletrônico  Voto: 3399/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APREENSÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE VESTUÁRIO COM 

INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO. ABERTURA DA ENCOMENDA REALIZADA COM 
AMPARO EM HIPÓTESE LEGAL (ART. 52 DO DECRETO 1.789/1996). POSSÍVEIS 
CRIMES DE CONTRABANDO E CONTRA AS MARCAS, EM CONCURSO FORMAL. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar 
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possível crime de contrabando. Segundo consta, durante abordagem, servidores da Receita 
Federal, acompanhados por funcionários de uma transportadora, procederam à abertura de uma 
encomenda e constataram que se tratava de importação de diversas peças de vestuário com 
indícios de falsificação. 2. O membro do MPF promoveu o arquivamento com fundamento na 
tese firmada pelo STF ao julgar o RE 1.116.949/PR, segundo a qual 'Sem autorização judicial 
ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, 
pacote ou meio análogo', notadamente porque a abertura da encomenda não foi realizada na 
presença da remetente ou do destinatário, nem foi precedida de autorização judicial. 3. Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 4. Inicialmente, cumpre ressaltar que a abertura da 
encomenda foi realizada por servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por 
funcionários da transportadora, com amparo em hipótese legal, prevista no art. 52 do Decreto 
1.789, de 12 de janeiro de 1996, que assim dispõe: 'Art. 52. Poderão ser abertas, de ofício, pela 
fiscalização aduaneira: I ' as encomendas e as remessas expressas; II ' as pequenas encomendas 
e os impressos; III ' os outros objetos de correspondência com etiqueta C 1 ou autorização 
semelhante para sua abertura; IV ' as remessas caídas em refugo definitivo'. Logo, não se aplica 
ao caso a tese firmada pelo Supremo, visto que a abertura não ocorreu 'fora das hipóteses legais'. 
5. Ainda que assim não se entenda, verifica-se que a decisão proferida no Recurso 
Extraordinário 1.116.949 não transitou em julgado e, portanto, é passível de recurso e 
modificação, o que torna injustificável o arquivamento pelas razões expendidas pelo 
Procurador da República oficiante. 6. Comprovada a falsificação das peças de vestuário, este 
Colegiado entende que os fatos configuram, em concurso formal, os crimes descritos nos arts. 
334-A do CP e 190, inciso I, da Lei 9.279/96 (e.g., 1.33.008.000477/2019-37, Sessão de 
Revisão 778, de 17/08/2020). Nesse contexto, o MPF deve prosseguir na persecução penal 
quanto ao crime de contrabando. Em relação ao crime contra as marcas, dispõe o art. 199 da 
Lei 9.279/96 que o aludido delito é de ação penal privada, que somente pode ser iniciada após 
o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido, cabendo à autoridade aduaneira a notificação 
do titular dos direitos da marca, nos termos dos arts. 605 e 606 do Decreto 6.759/2009. No 
mesmo sentido, precedente congênere do CIMPF: 1.33.008.000493/2019-20, 8ª Sessão 
Ordinária de 2020, de 14/10/2020. 7. 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). 

 
303. Expediente: 1.32.000.000783/2020-14 - Eletrônico  Voto: 2922/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. DECISÃO DA 2ª CCR PELO 

PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO DA PROCURADORA 
OFICIANTE. DECISÃO DO CIMPF PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E PELA 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 2a CCR, PARA REANÁLISE DA POSSIBILIDADE DA 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABERTURA DA ENCOMENDA 
REALIZADA COM AMPARO EM HIPÓTESE LEGAL (ART. 52 DO DECRETO 
1.789/1996). REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. 
RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime de 
descaminho (art. 334 do CP), tendo em vista que, durante fiscalização fazendária realizada em 
agência dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida em nome do representado 
e verificou-se que continha mercadoria de origem estrangeira, desprovida de documentação 
comprobatória de seu ingresso regular no país. 2. O membro do MPF promoveu o arquivamento 
com fundamento na tese firmada pelo STF ao julgar o RE 1.116.949/PR, segundo a qual 'sem 
autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de 
carta, telegrama, pacote ou meio análogo', notadamente porque a abertura da encomenda não 
foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi precedida de autorização 
judicial. 3. A 2ª CCR/MPF, na Sessão de Revisão 799, de 22/02/2021, não homologou o 
arquivamento, por considerar que o RE 1.116.949/PR ainda não transitou em julgado, bem 
como pela não incidência do princípio da insignificância, em razão da reiteração delitiva. 4. 
Irresignada, a Procuradora oficiante interpôs recurso dirigido ao CIMPF, reforçando os 
argumentos expendidos na promoção de arquivamento. 5. Após a manutenção integral da 
deliberação pela 2a Câmara, na Sessão de Revisão 803, realizada no dia 22/03/2021, os autos 
foram enviados ao Conselho Institucional. 6. O CIMPF deliberou, por maioria, na 5a Sessão 
Ordinária, de 09/06/2021, pelo não provimento do recurso e pelo retorno dos autos à 2a 
CCR/MPF, para reanálise da possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no caso 
concreto. 7. Inicialmente, cumpre ressaltar que a abertura da encomenda foi realizada por 
servidores da Receita Federal, devidamente acompanhados por funcionários da ECT, com 
amparo em hipótese legal, prevista no art. 52 do Decreto 1.789, de 12 de janeiro de 1996, que 
assim dispõe: 'Art. 52. Poderão ser abertas, de ofício, pela fiscalização aduaneira: I ' as 
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encomendas e as remessas expressas; II ' as pequenas encomendas e os impressos; III ' os outros 
objetos de correspondência com etiqueta C 1 ou autorização semelhante para sua abertura; IV 
' as remessas caídas em refugo definitivo'. Logo, não se aplica ao caso a tese firmada pelo 
Supremo, visto que a abertura não ocorreu 'fora das hipóteses legais'. 8. Superada essa questão, 
verifica-se que a mercadoria importada irregularmente (1 luneta) foi avaliada em R$ 744,90, 
com impostos iludidos calculados em R$ 372,45, valor muito inferior, portanto, ao patamar de 
R$ 20.000,00, estabelecido pelos tribunais superiores e pelo Enunciado 49 da 2ª CCR. 9. 
Quanto às supostas reiterações delitivas, consta dos autos a existência de outros 2 (dois) autos 
de infração nos últimos 5 anos à presente autuação, cujos tributos sonegados somam R$ 
13.844,77. Consta também 1 (um) outro auto de infração instaurado em momento posterior aos 
presentes fatos, com informação de tributos iludidos no importe de R$ 1.081,03. 10. Em que 
pese a existência de indícios de reiteração da conduta ilícita, ressalvo meu entendimento pessoal 
no sentido de que se mostra desproporcional e descabida a aplicação de reprimenda penal nos 
casos em que a soma dos tributos iludidos pelo contribuinte ' levando em consideração todas as 
apreensões ' totalizar valor inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ' como no caso ora em 
análise ', visto que, em tais situações, não há interesse fiscal na execução do crédito, a teor do 
que dispõem as Portarias 75 e 130/MF e o § 4º do art. 20 da Lei 10.522/2002. 11. A lei penal 
não deve ser invocada em hipóteses desprovidas de significação social e de lesividade, motivo 
pelo qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações 
dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Ademais, 
por coerência, se outros ramos consideram irrelevante para fins de sancionamento algum fato, 
por falta de gravidade, muito menos o Direito Penal deve atuar para reprimir a conduta, dado 
que é a ultima ratio para a solução dos problemas sociais. 12. Contudo, buscando garantir 
segurança jurídica, de modo a evitar variação de resultado de julgamentos nas sessões de 
revisão da 2ª CCR, voto acompanhando a maioria do Colegiado, que não admite, com 
fundamento no Enunciado 49, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de 
descaminho quando verificada a reiteração da conduta em períodos de até 5 (cinco) anos. 13. 
Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na 
persecução penal, propondo, se for o caso, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 
28-A do CPP. 14. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF a ser designado 
apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento dos demais 
procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser 
instaurados em desfavor do investigado pela prática do crime de 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). 

 
304. Expediente: 1.34.001.001358/2019-24 Voto: 3389/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. COLABORAÇÃO PREMIADA. RELATO DA PRÁTICA DE 

DIVERSOS ATOS CAPAZES DE CONFIGURAR DIVERSOS CRIMES. 
ARQUIVAMENTO PROMOVIDO PELO MPF. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62, IV). 
DILIGÊNCIAS PENDÊNCIAS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de procedimento investigatório 
criminal instaurado de ofício, a partir depoimento de A.A., colaborador da Força Tarefa Lava 
Jato em São Paulo. 2. Segundo consta, o colaborador narra a existência de diversas relações 
ilícitas mantidas por suas empresas, com o intuito de gerar dinheiro em espécie para a empresa 
C.M.A.M./SA, que possui atuação no Brasil e no exterior na área de desenvolvimento e 
infraestrutura de tecnologia para mercados financeiros e de commodities, educacional, 
infraestrutura de telecomunicações e data centers. 3. Acrescenta o colaborador que teria 
firmado contratos de patrocínio para a 'stock car', sendo que alguns deles eram falsos, 
possibilitando que os pagamentos feitos pela empresa fossem devolvidos em forma de 'caixa 
2'. 4. Os negócios ilícitos foram celebrados entre 2004 e 2008 e totalizaram R$ 4.700.000,00. 
5. Promoção de arquivamento com base na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 
estatal, ressaltando a Procuradora oficiante que 'a prática descrita pelo colaborador é meio para 
a realização de outros delitos, como lavagem de dinheiro e corrupção ativa, mas sobre esse 
aspecto, nenhuma das investigações que se encontram neste gabinete estão relacionadas aos 
fatos aqui narrados'. Conforme informado pela Procuradora da República oficiante, o 
colaborador 'depôs sobre várias situações em que tenha participado, sendo réu colaborador em 
outras ações penais propostas pelo MPF. Em relação a este anexo especificamente, verifico que 
os fatos por ele delatados, a princípio, são delitos de falsidade ideológica, consistentes na 
celebração de contratos falsos, no período de 2004 a 2008'. 6. Revisão do arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). 7. Em análise dos autos verifica-se que foi agendada oitiva do colaborador 
para o dia 11/03/2020, que não ocorreu em virtude da pandemia do COVID-19. Visando a 
obtenção das informações, foi determinado que o colaborador, por meio de seus advogados, 
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esclarecesse se tinha ciência da destinação do dinheiro em espécie gerado pela empresa 
C.M.A.M./SA e de contratos com o Poder Público, firmados pela referida empresa ou por outras 
empresas, no período de 2004 a 2008. Solicitou-se, também, a apresentação de documentos que 
possam corroborar as afirmações complementares ou indique onde possam ser localizados. 8. 
O prazo fornecido pelo MPF esgotou-se sem que o colaborador se manifestasse. A pesquisa 
ASSPA também não retornou informações sobre a existência de contratos com a administração 
pública federal direta ou indireta, no período de 2004 a 2008. Há menção de uma possível 
reunião com a Receita Federal sobre os fatos ora apurados, porém, não há notícia de que tenha 
ocorrido o encontro. 9. Observa-se que, embora a Procuradora da República oficiante tenha 
indicado em sua promoção de arquivamento que os fatos estariam restritos ao crime de 
falsidade ideológica, não é o que se extrai dos autos. Há, inclusive, manifestação ministerial no 
sentido de que é necessário apurar, no presente procedimento, 'a destinação dada pela empresa 
(. . .) ao dinheiro em espécie gerado por A''. Ou seja, embora a falsidade dos contratos seja fator 
relevante para apurar a movimentação realizada pelo colaborador, não é o único ponto de 
interesse contido em seu depoimento, assim como não foi o único objetivo almejado no curso 
das requisições de diligências, tanto que foram requeridas diligências diversas não relacionadas 
com a suposta falsidade, que também não se tem comprovação de que somente teria ocorrido 
nos anos citados no depoimento ora em análise. 10. Em pesquisas de fonte aberta na internet, 
verifica-se que o colaborador já foi condenado pela prática dos crimes de associação criminosa, 
lavagem de capitais e corrupção, além de ser investigado em outros procedimentos por fatos 
semelhantes. Aparentemente, o presente procedimento também apresenta indícios da prática 
dos mesmos crimes envolvendo outras empresas, fato que merecer maior aprofundamento e 
esclarecimentos. 11. Nota-se, assim, que as diligências requeridas no âmbito do presente 
procedimento continuam pendentes e se mostram indispensáveis para a elucidação dos fatos, 
tendo a Procuradora oficiante, inclusive, ressaltado em sua manifestação que a 'prática descrita 
pelo colaborador é meio para a realização de outros delitos, como lavagem de dinheiro e 
corrupção ativa'. Frise-se, contudo, que não há informação de que os referidos fatos descritos 
no depoimento do colaborador estejam sendo apurados em outros procedimentos, a justificar a 
delimitação destes autos apenas ao crime de falsidade ideológica. 12. Assim, considerando a 
relevância das declarações prestadas, bem como a pendência de diligências capazes de elucidar 
os fatos, o arquivamento no atual estágio da investigação mostra-se prematuro. 13. Não 
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para o 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). 

 
PADRÃO 
Pelo conhecimento total e provimento do recurso 
305. Expediente: 1.22.000.000974/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3482/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Expediente encaminhado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), comunicando a prática de infração administrativa por parte de 
empresa que, após fiscalização, não teria apresentado: I) licença de funcionamento e de vistoria 
pelo Corpo de Bombeiros Militar; II) notas fiscais referentes à venda de GLP (gás liquefeito de 
petróleo). Por ocasião da Sessão de Revisão nº 809, realizada no dia 17/05/2021, a 2ª CCR, à 
unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de arquivamento e declínio de 
atribuições como arquivamento e a homologou, considerando que os fatos relatados indicam a 
prática de infração administrativa, já apenada na esfera competente com multa no valor de R$ 
25.000,00. Irresignado, o Procurador da República oficiante interpôs recurso requerendo a 
modificação parcial da decisão, para que seja reconhecido o declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual, ante a possível prática de crime contra a ordem econômica (Lei 
8.176/91, art. 1º). Revisão (art. 13 da Resolução 165/16 do CSMPF). Segundo entendimento 
firmado pela 2ª CCR, a mera ausência de apresentação de documentação relativa ao 
funcionamento do estabelecimento não configura, por si só, a prática de crime, uma vez que se 
trata de questões administrativas resolvidas e reprimidas em procedimento próprio, como no 
caso dos autos. Precedentes 2ª CCR: NF 1.22.013.000078/2021-03 e 1.30.001.002057/2020-
09, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021; NF 1.16.000.001457/2020-78, Sessão de Revisão 
774, 29/06/2020, todos unânimes. Contudo, considerando que, no caso específico dos autos, o 
Procurador da República oficiante vislumbrou eventual crime contra a ordem econômica, torna-
se prudente o envio dos autos ao Ministério Público Estadual para análise dos fatos. Aplicação 
do Enunciado nº 38, que assim dispõe: 'A persecução penal da conduta ilícita de adquirir, 
distribuir e revender combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas no art. 1º, da Lei 
nº 8.176/91, não é da atribuição do Ministério Público Federal, exceto quando houver interesse 
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direto e específico da União, nos termos do art. 109, IV da Constituição Federal. Precedentes 
do STF.' Reconsideração da decisão para homologação do declínio de atribuições. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total 
e provimento do recurso. Homologação do declínio de atribuições, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
306. Expediente: DPF/VGA/MG-00243/2019-IPL Voto: 2917/2021 Origem: GABPRM1-LMG - 

LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possíveis crimes descritos nos artigos 304 e 180, § 3º, do CP. Relato de 

que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo e um semi-reboque, no 
qual transportava uma motocicleta sem placas, e, após consulta dos documentos, constataram 
que a nota fiscal da motocicleta era inválida. 1) Suposto crime de uso de documento falso. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Inquirido em sede policial, o investigado 
alegou que adquiriu a motocicleta em 2016, por meio de um site, pelo valor de R$ 8.000,00. 
Ao ser indagado sobre a inautenticidade da nota fiscal apresentada, o investigado sustentou 
desconhecer a falsidade do documento. Verificou-se, ainda, que o investigado não ostenta 
antecedentes criminais. Tais as circunstâncias, não há elementos a indicar que o investigado 
possuísse ciência de que a nota fiscal era inautêntica. Homologação do arquivamento, sem 
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 2) Eventual crime do art. 180, § 3º, do CP. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado 33 da 2ª CCR). Inexistência de elementos de 
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Ausência de indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União 
ou de suas entidades. 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). 

 
307. Expediente: JF-ATM-1001384-

43.2020.4.01.3903-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2889/2021 Origem: GABPRM2-LEPVA - 
LUIS EDUARDO PIMENTEL 
VIEIRA ARAUJO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática de crimes relacionados a conflitos agrários (art. 20 

da Lei 4.947/1966), tendo em vista notícia de invasão de terras, bem como grilagem de 
terra, ameaça e homicídio na cidade de Anapu/PA. Revisão do declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Após diligências, verificou-se que os supostos crimes teriam 
ocorrido no interior do Lote 83, Gleba Bacajá, e envolveria diversos particulares. 
Oficiado, o INCRA informou que o imóvel é de propriedade particular, cadastrado no 
Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais ' SNCR. Não há notícia de invasão a 
terra da União ou de qualquer outro fato que atente contra seus bens, serviços ou 
interesses. Inexistência de elementos de informações 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). 

 
308. Expediente: JF/GOI/PE-0000242-

66.2015.4.05.8306-INQ 
Voto: 3158/2021 Origem: COJUD/PRPE - 

COORDENADORIA 
JURÍDICA E DE 
DOCUMENTAÇÃO DA 
PR/PE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL (LEI Nº 7.492/86). REVISÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES 
(ENUNCIADO Nº 33 DA 2ª CCR). PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO 
NO ART. 4º DA LEI 7.492/86 É NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DE ADMINISTRADOR 
OU OUTRA PESSOA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. NO CASO, O ATO FOI PRATICADO PELA PREFEITURA. 
POSSÍVEL APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA 
UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito Policial 
instaurado para apurar a suposta prática de gestão temerária do Fundo de Previdência dos 
Servidores de Condado/PE, em razão da falta de repasse das contribuições previdenciárias 
por parte da prefeitura, entre os anos de 2003 e 2012, e, também, prestação de declarações 
falsas perante o Ministério da Previdência Social, a fim de obter o Certificado de 
Regularidade Previdenciária (CRP). 2. Após investigações, o MPF promoveu o declínio 
de atribuições por entender que a falta de repasses integrais por parte da Prefeitura do 
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Município de Condado/PE ao FUNPRECON melhor se adequava ao delito de apropriação 
indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), mas, considerando que tais recursos 
não eram oriundos de nenhuma fonte federal, a competência da Justiça Federal deveria ser 
afastada. Quanto à prestação de informações falsas ao Ministério da Previdência Social 
(CP, art. 299), promoveu o arquivamento, ressaltando a ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva (CP, art. 109, III). 3. A 2ª CCR, por ocasião da Sessão de Revisão 754, 
de 11/11/2019, homologou o arquivamento quanto ao crime de falsidade ideológica (CPP, 
art. 299) e considerou o declínio de atribuições prematuro, ressaltando a necessidade de 
análise dos fatos à luz da Lei 7.492/86. 4. Nova promoção declínio de atribuições fundada 
na inexistência de elementos que evidenciem a prática de gestão fraudulenta ou temerária 
prevista no art. 4º da Lei 7.492/86. 5. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 33 
da 2ª CCR). 6. O crime previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86 só pode ser praticado pelos 
administradores da instituição financeira ' ou pessoa a ela equiparada ' que a gerenciem de 
forma fraudulenta ou imprudente. 7. Conforme esclarecido pelo Procurador da República 
oficiante, a 'decisão da Prefeitura de Condado/PE de não repassar ao FUNPRECON os 
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, embora prejudiciais ao fundo de 
regime próprio dos servidores daquela edilidade, não se subsome ao delito de gestão 
fraudulenta ou temerária, uma vez que não foi, no caso, uma medida tomada pelo 
administrador do fundo na gestão deste. O sujeito ativo que despontou nas investigações 
foi o então prefeito da edilidade que, de forma consciente e voluntária, resolveu apropriar-
se dos recursos pertencentes àquele fundo'. 8. Os acordos realizados entre a prefeitura e a 
fundação foram analisados pelo TCE e, embora a fiscalização tenha constatado algumas 
irregularidades, não considerou a existência de gravidade na celebração dos atos, aplicando 
penalidade leve com multa de baixo valor com determinação da celebração de novos 
acordos de parcelamento, contemplando a totalidade das dívidas decorrentes das 
contribuições retidas e não recolhidas. 9. Considerando as circunstâncias expostas, 
verifica-se que, no caso, não houve a prática do crime de gestão temerária (art. 4º da Lei 
7.492/86), remanescendo, contudo, a suposta prática de apropriação indébita 
previdenciária pela falta de repasses integrais dos valores devidos pela Prefeitura de 
Condado/PE ao FUNPRECON. 10. 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). 

 
309. Expediente: JFRJ/PTP-INQ-0500048-

82.2018.4.02.5106 
Voto: 3222/2021 Origem: GABPRM3- - 

MONIQUE CHEKER 
MENDES 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 171, §3º, do CP. Utilização 

fraudulenta do cartão CONSTRUCARD, da Caixa Econômica Federal, em 
estabelecimento comercial sem o conhecimento dos reais detentores do cartão. Revisão do 
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Oficiada, a Caixa Econômica Federal 
informou que 'que o prejuízo advindo do estorno dos valores correspondentes às compras 
fraudulentas no estabelecimento comercial do cliente (. . .), não foram suportadas pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Os valores foram debitados da conta do convenente 
e este arcou com o prejuízo, por não apresentar os documentos exigidos no ato da venda'. 
A análise da possível tentativa de estelionato contra a CEF pelo representante legal da 
empresa privada restou prejudicada em razão de seu falecimento. Ademais, o prejuízo foi 
suportado unicamente por particular. 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. Precedente congênere 2ª CCR: SR/DPF/MG-02516/2016-
INQ, Sessão de Revisão nº 763, de 09/03/2020, 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). 

 
310. Expediente: 1.11.000.000625/2021-75 - Eletrônico  Voto: 3321/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98. 

Encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira ' RIF comunicando a realização de 
movimentações financeiras atípicas por pessoa jurídica. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Restou apurado que as movimentações financeiras atípicas 
ocorreram entre as empresas investigadas, servidores públicos municipais, Fundos Municipais 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 165 
 

 
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. 

 

de Saúde, Fundos Municipais de Assistência à Saúde, Secretaria de Educação de Alagoas, 
Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas e Município de Major Isidoro/AL. 
A movimentação atípica indica possível desvio de verbas públicas municipais. Não foram 
colhidas informações que demonstrassem que as movimentações financeiras atípicas noticiadas 
pelo COAF resultem ou tenham conexão com algum ilícito criminal 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. 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, por ora, 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). 

 
311. Expediente: 1.14.000.001592/2021-79 - Eletrônico  Voto: 3136/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

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

Cidadão, por meio da qual o noticiante comunica a possível prática do exercício ilegal da 
medicina por parte de profissionais terapeutas de duas clínicas localizada em Salvador, haja 
vista que esses profissionais não possuiriam habilitação necessária para o tratamento Análise 
do Comportamento Aplicada (ABA) e DENVER (ABA na forma naturalista), para atender 
autistas. Promoção de declínio de atribuições. Argumento de que: 'O crime capitulado pelo 
artigo 282 do Código Penal, que supostamente se configura na conduta analisada, deve ser 
processado e julgado perante a Justiça Estadual, uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde 
pública de modo geral. O fato de o CFM e CREMEB, autarquias federais, desempenharem a 
fiscalização do exercício da medicina, não atrai, apenas por esse motivo, a competência federal.' 
Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
312. Expediente: 1.14.015.000073/2021-24 - Eletrônico  Voto: 3318/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BOM 
JESUS DA LAPA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98. 

Encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira ' RIF comunicando a realização de 
movimentações financeiras atípicas por pessoa física. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Restou apurado que o representado é conhecido em sua cidade por 
realizar a troca de cheques, prática conhecida como agiotagem. A movimentação ora 
questionada é fortemente baseada em cheques, de valores e emitentes diversos, corroborando 
com as informações colhidas em diligências. Não foram colhidas informações que 
demonstrassem que as movimentações financeiras atípicas noticiadas pelo COAF resultem ou 
tenham conexão com algum ilícito criminal 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. 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, por ora, 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). 
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313. Expediente: 1.16.000.001777/2021-17 - Eletrônico  Voto: 3129/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de homofobia (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989) praticado contra 

um Senador da República por meio de publicação no Instagram. Revisão do declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 do delito. A Lei 7.716/1989 
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. No caso, a discriminação 
por orientação sexual ou identidade de gênero não são objeto de tratado internacional, razão 
pela qual não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, 
como disposto no art. 109, V, da Constituição Federal. Precedente congênere da 2ª CCR: 
procedimento 1.34.001.003335/2021-79, julgado na Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021, 
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). 

 
314. Expediente: 1.16.000.001836/2021-49 - Eletrônico  Voto: 3293/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

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

Cidadão. O noticiante relata que teria recebido mensagem incitando a pedofilia em sala bate-
papo na internet. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). O simples fato 
de um delito ter sido praticado por meio da internet não é o suficiente para que a competência 
para o seu processamento e julgamento seja federal, já que, para tanto, é necessário que o crime 
em questão esteja previsto em tratado ou convenção internacional de que o Brasil seja signatário 
e que reste configurada a transnacionalidade, por força do artigo 109, inciso V, da Constituição 
da República. Considerando que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-
papo, sem qualquer indício de participação de pessoa situada no exterior, a atribuição para 
análise do caso concreto é do Ministério Público Estadual, porquanto ausentes as hipóteses 
previstas no art. 109 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). 

 
315. Expediente: 1.20.000.000068/2021-83 - Eletrônico  Voto: 3397/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98. 

Encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira ' RIF comunicando a realização de 
movimentações financeiras atípicas por pessoa física. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Segundo consta, o investigado teriam feito grandes movimentações 
financeiras aparentemente relacionadas aos fatos que foram investigados na Operação Arca de 
Noé, deflagrada pela Polícia Civil e voltada para investigar a prática ilegal de jogo do bicho na 
região de Formosa. Ademais, além de atuar no jogo do bicho no Brasil, o investigado estaria 
iniciando um sítio de apostas no exterior, possivelmente para ampliar sua atividade. Não foram 
colhidas informações que demonstrassem que as movimentações financeiras atípicas noticiadas 
pelo COAF resultem ou tenham conexão com algum ilícito criminal 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. 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, por ora, 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. 
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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). 

 
316. Expediente: 1.21.000.000541/2021-95 - Eletrônico  Voto: 3313/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL 

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

Cidadão. O noticiante relata a suposta prática do crime de injúria (art. 140 do CP) por uma 
psicóloga, em razão da juntada em determinado processo em trâmite na Justiça Estadual de 
Campo Grande/MS de suposto laudo psicossocial inverídico, atestando que ele sofre de 
problemas psicológicos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 
Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
317. Expediente: 1.21.001.000100/2021-83 - Eletrônico  Voto: 3383/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DOURADOS-MS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da 2ª Vara do Trabalho em Dourados/MS, 

por meio do qual encaminhou cópia dos autos de uma ação trabalhista. Ao constatar a 
ocorrência de relações trabalhistas à margem da lei, o magistrado do trabalho determinou o 
encaminhamento dos autos ao MPF para a investigação da possível prática dos crimes de 
estelionato qualificado (art. 171, §3º, do CP) e falsificação de documento público de relação de 
trabalho (art. 297, §4º, do CP). Indícios de que a empresa noticiada, no intuito de burlar 
encargos trabalhistas, impõe que seus funcionários, registrados ou não, se inscrevam como 
Microempreendedores Individuais (MEI), simulando assim que a prestação dos serviços junto 
a clientes se desse de forma autônoma e sem vínculos empregatícios. Promoção de declínio de 
atribuições ao MPT. De acordo com o Procurador da República oficiante: 'Em que pese haver 
indícios de ilícitos trabalhistas (que podem ter reflexos criminais ou não), mostra-se 
producente, antes do início da persecução penal, que haja melhor investigação dos fatos no 
âmbito da seara laboral, sobretudo, para averiguar quem e quantos são os empregados que 
atuam na empresa na condição de Microempreendedor Individual (MEI) e se, de fato, esses 
prestadores de serviço trabalham ou não de maneira autônoma e eventual. Ora, esses fatos 
podem e devem ser aclarados, primeiro, na seara trabalhista, mormente em virtude do caráter 
subsidiário de atuação da esfera penal. Nesse caso, a atuação da tutela coletiva do trabalho, em 
se confirmado a irregularidade, possivelmente será suficiente para saná-la e bem punir a 
empresa responsável no âmbito local, dispensando a atuação do direito penal contra 
empregador e empregado, pois a fraude aqui, se existente, é de mão dupla. Assim, declino de 
atribuição em favor do Ministério Público do Trabalho para que apure os fatos no âmbito da 
tutela coletiva trabalhista, bem como para que remeta cópia do procedimento ao MPF caso 
constate a prática de crime contra a Organização do Trabalho no decorrer de suas apurações.' 
Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Falta de justa causa, por hora, para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao MPT. 

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

 
318. Expediente: 1.22.005.000104/2021-94 - Eletrônico  Voto: 2960/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata que foi vítima de um esquema de pirâmide 
financeira em determinada plataforma. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). 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, nesses termos, a possibilidade de processamento 
do feito perante a Justiça Federal. Aplicação do Enunciado 498 da Súmula do STF: 'Compete 
à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a 
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economia popular'. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse 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). 

 
319. Expediente: 1.22.005.000157/2020-24 - Eletrônico  Voto: 3391/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MONTES CLAROS-MG 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostas irregularidades na retificação administrativa de 

área rural de propriedade de ex-prefeito de Joaquim Felício/MG. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Observa-se que o Ministério Público de Minas Gerais 
declinou os autos ao Ministério Público Federal, em razão de "eventuais irregularidades 
decorrentes do acréscimo da matrícula n° 2492 em detrimento do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA". Contudo, como bem ressaltou o membro do MPF 
oficiante, "durante as apurações feitas no âmbito desta Procuradoria, verificou-se que as terras 
acrescidas não estão inseridas em terras da União, muito menos foram acrescidas em detrimento 
do INCRA. (...) Ademais, consta das respostas encaminhadas pelo INCRA, especialmente do 
Parecer Técnico feito pelo engenheiro agrônomo A. C. A. de F., que o imóvel objeto deste 
procedimento sobrepõe parcialmente o território do Parque Estadual da Serra do Cabra (...) 
Some-se a isso que o INCRA esclareceu, ainda, que o processo de fiscalização cadastral deste 
imóvel foi encerrado em 08/04/2019, onde foi constatada a não comprovação do destaque do 
patrimônio público para o privado e o bem foi classificado como Grande Propriedade 
Improdutiva". Ausência de indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 
Ministério Público Federal para persecução penal. Ademais, assiste razão ao Procurador da 
República ao alegar que "o objeto do apuratório foi ampliado substancialmente durante sua 
tramitação no MPF, a ponto de não mais coincidir com o que fundamentou o declínio feito pelo 
MPMG". Por essa razão, nesse momento, não resta configurado conflito negativo de 
atribuições. 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). 

 
320. Expediente: 1.22.013.000176/2021-32 - Eletrônico  Voto: 3364/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE POUSO 
ALEGRE-MG 

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

Cidadão, na qual a noticiante solicita que determinada médica e um hospital situado em Pouso 
Alegre/MG sejam responsabilizados pelo falecimento do seu marido, uma vez que ele não teria 
recebido o tratamento médico adequado. Promoção de declínio de atribuições. Argumentos de 
que: '(i) não há lesão direta a bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou que possa 
atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV da CF; (ii) não há 
elementos nos autos que indiquem responsabilidade solidária da União ou ente público federal; 
e (iii) o atendimento se deu em hospital privado e foi custeado por plano de saúde privado''. 
Revisão (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 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). 

 
321. Expediente: 1.22.024.000036/2021-35 - Eletrônico  Voto: 2991/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando a possível prática do crime previsto no art. 20, §1º, 

da Lei nº 7.716/89, por estudante da Universidade Federal de Viçosa que, durante aula remota, 
utilizou em seu perfil foto com referência ao nazismo, além de utilizar em outros momentos 
fotos com alusão à violência. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Não se 
vislumbra, em princípio, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, 
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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 2ª CCR: 1.12.000.000363/2020-21, Sessão de Revisão 811, de 08/06/2021; 
JF/MOC-1004397-47.2020.4.01.3807-INQ, Sessão de Revisão 781, de 21/09/2020, ambos 
unânimes. 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). 

 
322. Expediente: 1.24.000.001603/2020-93 - Eletrônico  Voto: 3401/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SOUSA-
PB 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de 

lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), tendo em vista a notícia de que determinada pessoa 
jurídica privada movimentou valores incompatíveis com sua capacidade financeira. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Após diligências, não há indícios de infração 
penal antecedente de competência da Justiça federal, nem de qualquer delito cometido em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas (art. 109 da CF e art. 2º'III da Lei 9.613/98). Suspeita de irregularidades envolvendo 
licitações municipais. Carência, até o momento, de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual. 

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

 
323. Expediente: 1.25.000.002112/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3314/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata a possível prática de crime de falsidade ideológica 
na assinatura, em 2013, de dois 'Acordos Coletivos de Trabalho' entre determinado sindicado 
de trabalhadores e uma empresa que já estaria extinta desde 31/12/2012. Consta, ainda, da 
manifestação, que uma outra empresa teria emitido notas fiscais em nome dessa empresa extinta 
em 2012, causando prejuízo ao CONRESOL ' Consórcio Intermunicipal para Gestão dos 
Resíduos Sólidos Urbanos. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de 
atribuições, observando que: 'Embora haja a possibilidade de configurar, em tese, prática de 
crime, os fatos descritos na representação ocorreram no âmbito de empresas privadas e 
consórcio composto por prefeituras de municípios integrantes da Região Metropolitana de 
Curitiba, de modo que não se tem nos autos notícia de lesão a bens e direitos da União.' Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 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). 

 
324. Expediente: 1.26.000.002098/2021-19 - Eletrônico  Voto: 3077/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

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

noticiante que investiu no mercado esportivo por meio do ora investigado, sob a promessa de 
alta rentabilidade, mas perdeu o contato com o contratado e não recebeu o dinheiro que investiu, 
tampouco o rendimento prometido. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Fatos narrados que podem configurar crime de estelionato (art. 171 do CP), crime contra 
a relação de consumo (art. 7º, VII, da Lei 8.137/1990) ou apropriação indébita (art. 168 do CP), 
não havendo, contudo, evidências mínimas da prática de crimes contra o sistema financeiro. 
Inexistência, por ora, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação da declinação 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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325. Expediente: 1.27.003.000149/2021-01 - Eletrônico  Voto: 3120/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARNAIBA-PI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração 

de sinais identificadores de determinado veículo automotor. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Ausência, na hipótese, de ofensa a bem, serviço ou interesse federal 
(União, entidades autárquicas e empresas públicas). 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). 

 
326. Expediente: 1.29.000.001497/2021-42 - Eletrônico  Voto: 3379/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante relata ter efetuado depósitos em corretora de investimentos que, após sucessivas 
promessas, não deu retorno. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme 
relatado na representação a empresa integra grupo criminoso já investigado pelo MP/MG e 
MP/RJ na operação Black Monday. Em pesquisa, verifica-se que a referida organização 
criminosa é investigada pela prática de crimes de pirâmide financeira, contra as relações de 
consumo e de lavagem de dinheiro havendo, inclusive, a cooperação de Ministérios Públicos 
de diversos estados da federação. Investigação em curso na esfera estadual. Afastada, nesses 
termos, a possibilidade de processamento do feito perante a Justiça Federal. Aplicação do 
enunciado 498 da súmula do STF: 'Compete à Justiça dos estados, em ambas as instâncias, o 
processo e o julgamento dos crimes contra economia popular'. Inexistência de lesão direta a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
327. Expediente: 1.30.001.001866/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3053/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS 

(ART. 1º DA LEI 9.613/98). REVISÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO 
Nº 32 DA 2ª CCR). INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME ANTECEDENTE DE 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES. 1. Notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira 
encaminhado pelo COAF, noticiando a possível prática do crime descrito no art. 1º da Lei nº 
9.613/98, por A.C.P.S., que teria recebido recursos de mais de 10 remetentes diferentes do 
exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual, por entender ausente indício da prática de crime antecedente 
federal com a participação da noticiada. 3. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 
32). 4. O processo e o julgamento do crime de lavagem de capitais, 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. 5. No caso, segundo se extrai do relatório do COAF, 'a maioria 
das transferências foram referenciados pelos termos 'IG' e 'giveaways', que indicavam que as 
transferências estavam relacionadas com pagamentos de giveaway do Instagram, um serviço 
que ajuda a promover perfis do Instagram através da oferta de prêmios online. De agosto de 
2019 a junho de 2020, a conta bancária recebeu 237 transferências, predominantemente 
financiadas com cartões. A maioria dos pagamentos a A. C. foram referenciados com 'sorteio' 
(prêmio, sorteio e os valores) ligados a sorteio Instagram e os valores recebidos são muito 
elevados considerando a idade da jovem'. 6. A Lei 5.768/71 dispõe, em seu art. 4º, que 'nenhuma 
pessoa física ou jurídica poderá distribuir ou prometer distribuir prêmios mediante sorteios, 
vale-brinde, concursos ou operações assemelhadas, fora dos casos e condições previstas nesta 
lei'. Já o §1º, do art. 1º, da referida lei determina que 'A autorização somente poderá ser 
concedida a pessoas jurídicas que exerçam atividade comercial, industrial ou de compra e venda 
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de bens imóveis comprovadamente quites com os impostos federais, estaduais e municipais, 
bem como com as contribuições da Previdência Social, a título precário e por prazo 
determinado, fixado em regulamento, renovável a critério da autoridade'. 7. Tem-se que a 
conduta de realizar sorteios, loterias e rifas sem autorização do poder competente pode ser 
enquadrada como contravenção penal (arts. 50 a 58 da Lei de Contravenções Penais ' Decreto-
Lei 3.688/1941). 8. Considerando a possível prática de contravenção penal como antecedente 
à lavagem de capitais, falece à justiça federal competência para análise do feito. Ausência de 
elementos de informação capazes de justificar, por ora, a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal (Enunciado nº 37 da 2ª CCR). 9. 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). 

 
328. Expediente: 1.30.001.002546/2021-33 - Eletrônico  Voto: 3015/2021 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. Narra a 

noticiante que foi vítima de crime, uma vez que, após encontrar um site sobre aplicações 
financeiras, investiu dinheiro por meio das empresas ora noticiadas, porquanto as oportunidades 
'se mostraram muito promissoras com um lucro `fora do comum''. Contudo, alega que, após 
inúmeras solicitações de encerramento da conta, ainda tem uma grande quantia a receber. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Assiste razão ao membro do 
MPF ao alegar que os fatos podem implicar, em tese, em crime de estelionato (art. 171 do CP), 
crime contra a relação de consumo (art. 7º, VII, da Lei 8.137/1990) ou apropriação indébita 
(art. 168 do CP), não havendo, contudo, evidências mínimas da prática de crimes contra o 
sistema financeiro. Inexistência, por ora, de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação da declinação 
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). 

 
329. Expediente: 1.30.020.000609/2021-99 - Eletrônico  Voto: 3474/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147) cometido entre particulares. Narra o 

representante que estaria sendo ameaçado e perseguido por suposto integrante da milícia. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 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 atuar no caso. 
Inteligência do art. 109-IV da Constituição 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). 

 
330. Expediente: 1.31.000.000707/2021-27 - Eletrônico  Voto: 3472/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de prática de exploração sexual de menores por 

indivíduo em sala de bate-papo virtual que enviou mensagem de maneira reservada, para outro 
usuário, propondo pagamento a terceiro para realizar ato sexual com seu sobrinho de 1 (um) 
ano. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio 
da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a 
transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou convenção internacional, nos termos 
do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre 
Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). No entanto, 
verifica-se a ausência da transnacionalidade da conduta na hipótese, 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 
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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 ' sem grifo no original). 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. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar, por ora, 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). 

 
331. Expediente: 1.33.000.001281/2020-73 - Eletrônico  Voto: 3400/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento instaurado para apurar conflito entre pescadores artesanais para a pesca de 

arrasto de tainha na Praia do Santinho, na região norte de Florianópolis/SC. Narra o noticiante 
que sofreu ameaças de morte por tentar pescar no local. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Supostas ameaças ocorridas entre particulares (pescadores). 
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias e empresas 
públicas. Homologação da declinação 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). 

 
332. Expediente: 1.33.008.000231/2021-80 - Eletrônico  Voto: 3228/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Relato de suposta prática de pirâmide financeira pelos responsáveis 
legais por determinada empresa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 
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, nesses termos, a possibilidade de processamento do feito perante 
a Justiça Federal. Aplicação do Enunciado nº 498 da Súmula 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 ou interesse 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). 

 
333. Expediente: 1.34.001.002974/2021-17 - Eletrônico  Voto: 3353/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Relato de que o ora noticiado encaminhou via bate-papo na internet a seguinte 

mensagem: 'o povo aqui so comi viado'. Possível crime previsto no art. 20 da Lei 7.716/1989 
ou no art. 140, § 3º, do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
Entendimento de que 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. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
1.25.000.003815/2019-34, Sessão 758, de 16/12/2019; 1.30.001.000149/2020-46, Sessão 761, 
de 10/02/2020. Aplicação do Enunciado 85/2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público 
Federal a persecução penal do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), ainda que praticado 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 173 
 

 
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. 

 

pela rede mundial de computadores, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica de 
competência federal ou tiver conexão com crime federal.' Carência de elementos de informação 
capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
334. Expediente: 1.34.001.005410/2021-36 - Eletrônico  Voto: 3343/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato, em 

síntese, de que determinada pessoa jurídica privada praticou fraude 'para registrar o nome de 
uma empresa americana no Brasil e está usando de forma fraudulenta o seu nome como sua 
marca e enganando os consumidores'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Informação da Receita Federal de que 'não há, até o presente momento, nenhum 
procedimento de fiscalização encerrado ou em andamento, instaurado por esta especializada 
em desfavor da pessoa jurídica'. Inexistência, por ora, de elementos de informação capazes de 
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Caso a Receita 
verifique indícios de materialidade delitiva, tal órgão comunicará o MPF, por dever de ofício. 
Ademais, assiste razão ao Procurador da República oficiante ao alegar que 'restaria a apurar 
eventuais crimes contra as relações de consumo e/ou contra a propriedade industrial, que não 
atingem diretamente bens, serviços ou interesses 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). 

 
335. Expediente: 1.34.001.006457/2021-17 - Eletrônico  Voto: 3139/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de homofobia (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989) praticado 

contra uma Deputada Estadual de São Paulo, na plataforma Zoom, durante o ato solene em 
combate à violência contra a mulher, realizado pela Procuradoria da Mulher da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, em 02/02/2021. Revisão do declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 do delito. A Lei 7.716/1989 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. No caso, a discriminação 
por orientação sexual ou identidade de gênero não são objeto de tratado internacional, razão 
pela qual não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, 
como disposto no art. 109, V, da Constituição Federal. Precedente congênere da 2ª CCR: 
procedimento 1.34.001.003335/2021-79, julgado na Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021, 
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). 

 
336. Expediente: 1.34.001.006741/2021-93 - Eletrônico  Voto: 3246/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

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

Cidadão. Relato de suposto crime de homofobia (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989) praticado por 
um apresentador de TV, que teria destinado pelo menos 5 minutos do tempo do seu programa 
para um monólogo em ataque ao comercial de uma empresa sobre a aceitação à comunidade 
LGBT. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 do delito. A Lei 7.716/1989 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, 
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é necessária a congruência entre a transnacionalidade e a previsão do crime em tratado 
internacional. No caso, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero não são 
objeto de tratado internacional, razão pela qual não se perfectibiliza a competência da Justiça 
Federal para o julgamento do feito, como disposto no art. 109, V, da Constituição Federal. 
Precedente congênere da 2ª CCR: procedimento 1.34.001.003335/2021-79, julgado na Sessão 
de Revisão 809, de 17/05/2021, 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). 

 
337. Expediente: 1.34.004.000519/2021-57 - Eletrônico  Voto: 3076/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP 

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

noticiante que foi vítima de possível prática de pirâmide financeira por meio de plataforma que 
promete renda fixa através de depósitos bancários e cumprimento de tarefas, existindo, 
inclusive, campo específico para ganhos por indicação. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Conforme ressaltado pelo membro do MPF, 'constata-se claramente 
que o produto ofertado não se tratava de investimentos em mercado financeiro, mas no máximo 
de logro anunciado com objetivo de atrair clientes ao esquema de pirâmide financeira que se 
instalava. Não se trata, assim, de operação ilegal de instituição financeira, mas de evidente 
crime de estelionato entre particulares, associado a delito contra a economia popular'. Fatos 
narrados que podem configurar crime de estelionato (art. 171 do CP), crime contra a relação de 
consumo (art. 7º, VII, da Lei 8.137/1990) ou apropriação indébita (art. 168 do CP), não 
havendo, contudo, evidências mínimas da prática de crimes contra o sistema financeiro. 
Inexistência, por ora, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação da declinação 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). 

 
338. Expediente: 1.34.009.000256/2021-36 - Eletrônico  Voto: 3130/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. 
PRUDENTE-SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar relato de possível crime de estelionato tentado praticado 

em prejuízo de particular. Declarações da suposta vítima de que pessoa desconhecida tentou 
retirar na agência dos Correios uma correspondência que continha um cartão de crédito em seu 
nome. Informações de que o cartão foi cancelado e o declarante não sofreu nenhum prejuízo 
financeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de lesão 
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
339. Expediente: 1.34.043.000371/2021-94 - Eletrônico  Voto: 3291/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
OSASCO-SP 

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

noticiante relata a existência de duas plataformas que se apresentam como compra inteligente, 
mas que, na verdade, se tratam de pirâmide financeira. Narra que, inicialmente, os usuários 
ganham valores simbólicos, mas, após, há solicitação para que terceiros sejam indicados para 
realização de investimentos, sob pena de bloqueio nos valore já investidos pelo usuário. 
Possível crime tipificado no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51, denominado de 'Pirâmide 
Financeira'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). 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, nesses termos, a possibilidade de processamento do feito perante 
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a Justiça Federal. Aplicação do Enunciado 498 da Súmula 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 ou interesse 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). 

 
340. Expediente: 1.36.001.000128/2021-98 - Eletrônico  Voto: 2944/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAGUAINA-TO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime de homofobia (art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989) por 

meio de publicação no Instagram. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). 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 do delito. A Lei 7.716/1989 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. No caso, a discriminação por orientação sexual ou 
identidade de gênero não são objeto de tratado internacional, razão pela qual não se 
perfectibiliza a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, como disposto no 
art. 109, V, da Constituição Federal. Precedente congênere da 2ª CCR: procedimento 
1.34.001.003335/2021-79, julgado na Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021, 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). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
341. Expediente: 1.14.000.002394/2020-41 - Eletrônico  Voto: 3117/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação sigilosa apresentada 

em Sala de Atendimento ao Cidadão, informando possível cometimento dos crimes previstos 
nos arts. 171, §3º, e 203 do CP. Narrativa de que determinada empresa aderiu ao Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela Medida Provisória 
936/2020, todavia, apesar de auferir benefício oriundo desse Programa (mediante o custeio, por 
parte do Governo Federal, de parcela da remuneração dos seus empregados), não está 
atendendo a contrapartida exigida para fazer jus a tal auxílio, qual seja, reduzir a carga horária 
cumprida por seus empregados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de 
declínio de atribuições ao MPT (Enunciado nº 32/2ª CCR). Oficiada acerca dos fatos, a 
Superintendência Regional do Trabalho da Bahia encaminhou relatório de inspeção na empresa 
noticiada, no qual consta que houve efetiva diminuição da jornada de trabalho dos empregados, 
tendo sido constatada como única irregularidade a ausência de depósito do percentual referente 
ao FGTS (meses de outubro/2016, dezembro/2016, setembro/2017, outubro/2018, março/2020, 
abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020, agosto/2020, fevereiro/2021, março/2021, 
abril/2021). Inocorrência de fraude ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda. De acordo com o Enunciado nº 58/2ªCCR: '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.' 
Ausência de justa causa para a persecução criminal. Ademais, conforme observado pela 
Procuradora oficiante: 'a legitimidade para propor eventual Ação Civil Pública com o intuito 
de impor ao empregador a obrigação de efetivar os depósitos do FGTS no prazo legal é do 
Ministério Público do Trabalho. Quanto à cobrança dos depósitos não realizados até então, o 
instrumento idôneo seria a Ação Civil Coletiva (artigo 91 do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), sendo legitimados o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos da categoria 
profissional (artigo 82, CDC).' Homologação do arquivamento e do declínio de atribuições ao 
Ministério Público do Trabalho. 

 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). 

 
342. Expediente: 1.22.000.001630/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3319/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), com o 

objetivo de apurar a possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, por 
beneficiário de crédito rural que obteve recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE), ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), mas não comprovou a aplicação total dos recursos deferidos nas finalidades 
previstas em contrato. Lei 7.492/86, art. 20. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Verifica-se que, no caso, não há elementos que indiquem que os valores foram 
aplicados em finalidade diversa da estabelecida em contrato. Além disso, não consta dos autos 
informações que permitam concluir que o investigado tenha se utilizado de meio fraudulento 
para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível descumprimento contratual, 
passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Carência de elementos de 
prova que evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso concreto. Baixo valor financiado 
(R$ 4.000,00). Subsidiariedade do Direito Penal. Precedentes 2ª CCR: NF 
1.24.002.000074/2021-71, Sessão 811, de 08/06/2021; NF 1.35.003.000024/2021-09, Sessão 
de Revisão 804, de 12/04/2021, ambos unânimes. Ausência de indícios da prática do crime 
previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/86. Homologação do arquivamento. O Procurador da 
República oficiante, considerando a possível prática do crime de apropriação indébita por parte 
do beneficiário, promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria da República no Município 
de Janaúba/MG, já que os fatos ocorreram no Município de Porteirinha/MG. Aplicação do 
Enunciado nº 25. Remessa direta não sujeita à revisão da 2ª CCR. Remessa dos autos à PRM ' 
Janaúba/MG, nos termos do Enunciado nº 25 da 2ª CCR. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento e remessa dos autos à PRM - Janaúba/MG, nos termos do Enunciado nº 25 da 2ª 
CCR, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
343. Expediente: 1.25.008.000756/2021-97 - Eletrônico  Voto: 2916/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Apreensão de 80 (oitenta) DVDs gravados, de procedência estrangeira, 

desprovidos de documentação comprobatória de sua introdução regular no território nacional. 
1) Suposto crime de descaminho ou contrabando. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 
75/93). Tributos sonegados calculados em R$ 46,49. Não há registro de outras autuações 
aduaneiras em nome do representado. Inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Aplicação 
do princípio da insignificância. Homologação do arquivamento. 2) Eventual crime descrito no 
art. 184, § 2º, do CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Inexistência 
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal. 
Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
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 parcial do Declínio de atribuição 
344. Expediente: 1.15.002.000279/2021-66 - Eletrônico  Voto: 3296/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos arts. 180, §3º (receptação), 311 

(adulteração de chassi) e 304 (uso de documento falso), todos do CP. Abordado em fiscalização 
de rotina da Polícia Rodoviária Federal, o ora noticiado apresentou aos policiais CRLV com 
indícios de falsificação. Na oportunidade, visualizou-se ainda possível adulteração no chassi 
registrado no veículo. Também se constatou que a numeração correta da marcação (chassi) 
remetia a um veículo roubado no Distrito Federal. Promoção de declínio de atribuições quanto 
aos crimes dos arts. 180, §3º, e 311 do CP. Revisão de declínio parcial de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Na hipótese, a Justiça Federal possui competência apenas para o 
delito de uso de documento falso. Carência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal dos crimes de receptação e 
de adulteração de chassi, haja vista a ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da 
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União ou de suas entidades. Homologação do declínio parcial 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). 

 
345. Expediente: 1.24.000.000885/2021-92 - Eletrônico  Voto: 3245/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes de falsificação de documento público 

(art. 297 do CP) e de estelionato (art. 171 do CP). Determinada instituição privada de ensino 
superior solicitou à Polícia Federal que investigasse a conduta de um profissional que já lhe 
prestou serviços, consistente na oferta de cursos e emissão de diplomas, por meio de suposto 
seminário teológico, sem o respaldo da faculdade. Promoção de declínio de atribuições. 
Argumentos, em síntese, de ausência de prejuízo direto a bens, a serviços e a interesses da 
União; e de que: 'no presente caso, não se aplica o Enunciado n.º 97 da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF [É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução 
penal de crimes praticados contra o funcionamento de instituição privada de ensino superior ou 
na emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação.], haja vista que 
o crime praticado por particular, sem qualquer respaldo da Faculdade de Q', não atentou contra 
o funcionamento de instituição privada, nem a registro de diploma perante órgão público 
competente.' Revisão (Enunciado n° 32 ' 2ª CCR). 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). 

 
Homologação de Arquivamento 
346. Expediente: JF/CE-0811461-

74.2018.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3561/2021 Origem: GABPR16-SMA - 
SAMUEL MIRANDA 
ARRUDA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 297 do CP. Possível 

crime de falsificação de documentos públicos (perfis profissiográficos previdenciários), 
os quais foram apresentados no curso de ação judicial, movida em face do INSS, com 
vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'não 
existem provas suficientes para comprovação da materialidade do delito. Do cotejo dos 
documentos que instruem o inquérito, percebe-se que a dicção do Laudo Pericial nº 
334/2021 é dotada de clareza ao apontar em suas conclusões que a assinatura de J. K. S. 
M. no documento analisado é autêntica, e que, em relação à assinatura de J. O. S., o laudo 
não foi conclusivo'. 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). 

 
347. Expediente: JF/CRI/SC-5000423-

07.2021.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3137/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de falsidade ideológica 

(art. 299 do CP). Segundo consta nos autos, em 09/11/2020, no decorrer de procedimento 
para aquisição de arma de fogo, o ora investigado declarou que não responde a inquérito 
policial ou a processo criminal. Entretanto, após conferência das informações prestadas, 
identificou-se que ele responde a uma ação penal que tramita na 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Tubarão/SC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Entendimento de que, para fins de enquadramento no crime de falsidade ideológica, o 
documento deve ter potencial para provar determinado fato, sem necessidade de outras 
verificações, valendo como tal por si mesmo. Assim, somente se configura o crime de 
falsidade ideológica se a declaração prestada não estiver sujeita à confirmação pela parte 
interessada, gozando, portanto, de presunção de veracidade, situação que não está presente 
no lançamento de dados inverídicos em um simples requerimento submetido ao crivo da 
entidade destinatária, no caso, a Polícia Federal. Ausência de potencialidade lesiva. 
Atipicidade da conduta. Precedentes do STJ: HC nº 218.570/SP, Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 
05/03/2012; RHC nº 70.596/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 01/09/2016, Dje 09/09/2016. 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). 

 
348. Expediente: JF/CRI/SC-5007819-

35.2021.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3213/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 147 

do CP. Segundo consta nos autos, o ora investigado ligou para uma agência do INSS e 
solicitou informações quanto ao seu benefício previdenciário. Ao ser informado que seu 
pedido ainda estaria em análise, questionou a demora e 'se terá de aguardar até morrer? Se 
precisará colocar fogo ou ir com um revolver e dar um tiro na cara de um fdp desses'. 
Ainda, informou que aguardaria por mais 15 dias e 'se não sair vai lá e acaba com todo 
mundo dentro daquele INSS'. Ouvido perante a Polícia Federal, O investigado confessou 
que foi o responsável pela ligação e esclareceu que fez as ameaças pois estava irritado com 
a situação, tendo em vista que há quatro meses está sem receber os valores que necessita 
para sua subsistência. No mais, informou que não possui arma de fogo e tampouco tem 
qualquer intenção de concretizar as ameaças efetuadas. A Polícia Federal realizou consulta 
no SINARM e verificou que não há arma de fogo registrada em seu nome. Promoção de 
arquivamento. Argumento de que: 'a suposta ameaça, inobstante as palavras, deram-se com 
conotação de raiva e indignação com a situação, e não com o intuito de efetivamente 
ameaçar. Além disso, no crime de ameaça, `figura como vítima apenas a pessoa física, 
certa e determinada, capaz, de fato, de entender o mal prometido' (CUNHA, Rogério 
Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
210). No caso dos autos, as ameaças foram dirigidas a pessoas indeterminadas, restando 
afastada a configuração do crime em análise.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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). 

 
349. Expediente: JF/CXS/MA-1001608-

65.2021.4.01.3702-IP - Eletrônico  
Voto: 3558/2021 Origem: GABPRM2-

ACAAN - ANNE 
CAROLINE AGUIAR 
ANDRADE NEITZKE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial instaurado em 2012 para apurar a autoria, a materialidade e as 

circunstâncias que envolvem a percepção indevida de benefícios previdenciários por 
suposta quadrilha especializada em uso de documentos falsos. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, da LC 75/93). No decorrer da apuração foram juntadas aos autos cópias de 14 
requerimentos de benefícios previdenciários que possivelmente foram fraudados. 1) Após 
aprofundamento das investigações, não foram encontrados indícios mínimos de fraude em 
relação a 9 benefícios. 2) Em 2 casos, não há indícios de autoria do delito, tampouco inexiste 
linha investigativa idônea para tal finalidade. Aplicação da Orientação 26 e dos Enunciados 
68 e 71 da 2a CCR. 3) Em outro caso, por se tratar de rescaldo de uma operação 
previdenciária, o membro do MPF, com acerto, aplicou a Orientação 36 da 2a CCR. 4) No 
que se refere aos últimos dois casos, observa-se que a fraude gira em torno da apresentação 
de declaração particular de atividade rural supostamente falsa, documento este que, por si 
só, é absolutamente ineficaz para induzir ou manter em erro a autarquia previdenciária, nos 
termos do Enunciado 91/2a CCR. 5) Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar 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). 

 
350. Expediente: JFG/TO-1000001-

60.2021.4.01.4302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3271/2021 Origem: GABPRM1-BSD - 
BRUNO SILVA 
DOMINGOS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto estelionato em desfavor da União, no 

âmbito do Programa Bolsa Família. Informações de que determinada pessoa residente em 
Gurupi/TO estaria impossibilitada de sacar o benefício do Bolsa Família porque uma 
outra pessoa estaria se passando por ela no Acre. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Constatação, após diligências, de que não se trata de fraude na hipótese, mas 
sim de raro caso de homonímia das pessoas envolvidas, de suas genitoras e ainda de 
idêntica data de nascimento. Ademais, ambas as envolvidas seriam elegíveis para a 
percepção do benefício do Bolsa Família. Inocorrência de crime. 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). 

 
351. Expediente: JF-IAB-1002330-

97.2020.4.01.3908-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3025/2021 Origem: GABPRM1-PTMO - 
PAULO DE TARSO 
MOREIRA OLIVEIRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial. Expediente encaminhado pela FUNAI, noticiando a prática de 

possíveis crimes previstos nos arts. 132, 146, 262, 265, 268, 329 e 330, todos do 
Código Penal, por pessoas indeterminadas, em razão de bloqueio realizado por 
aproximadamente 170 indígenas Kayapó na BR-163, entre os dias 17/08/2020 e 
21/08/2020. Revisão do arquivamento (LC 75/93, 62, IV). Verifica-se que na própria 
representação a FUNAI esclarece que havia um motivo legítimo para que a 
manifestação dos indígenas ocorresse, tendo o órgão sido informado clara, prévia e 
formalmente pelo menos dois meses antes, por meio de Instituto representativo da 
comunidade indígena. A PRF informou que a manifestação permitia a passagem de 
veículos da Segurança Pública e de urgência e emergência, tudo de forma pacífica, sem 
registro de conflitos. A notícia não aponta nenhum indígena determinado, assim como 
não aponta qualquer fato específico capaz de demonstrar a ocorrência de crime, apenas 
noticiando a manifestação realizada pela comunidade como algo imediatamente 
criminosa. Direito de manifestação resguardado pela Constituição Federal em seu art. 
5º, XVI. Inexistência de indícios mínimos de crime. Carência de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
352. Expediente: JF-MBA-1007123-

69.2021.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3255/2021 Origem: GABPRM3-SFM - 
SADI FLORES MACHADO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO 

SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR O 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível tentativa do 
crime descrito no art. 171, § 3o, do CP, em razão de requerimento indevido de auxílio 
emergencial criado pela Lei 13.982/2020. 2. O Procurador da República promoveu o 
arquivamento, posto que não ficou evidenciado o recebimento de vantagem ilícita, 
mas, tão somente, a solicitação indevida. Ademais, adotou as providências previstas na 
Orientação 42 da 2a CCR. 3. Discordância do Juízo federal, por considerar prematuro 
o arquivamento, e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com 
redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 4. A mera solicitação 
de benefício social sem o preenchimento dos requisitos legais não configura qualquer 
conduta delitiva. No caso, não consta informação no sentido de que a ora investigada 
tenha utilizado alguma fraude para tentativa de obtenção do referido auxílio. Ademais, 
justamente por não se enquadrar nas hipóteses legais, o pedido foi negado. 5. 
Materialidade delitiva não evidenciada. 6. Manutenção do arquivamento. 

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

 
353. Expediente: JF-PA-1012038-

98.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3226/2021 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 

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

147 do CP. A apuração teve origem a partir de declarações prestadas pela pretensa 
vítima na sede da Procuradoria da República em Belém/PA, em que narra trabalhar 
com política e que recebeu, por meio de ligação telefônica, ameaça advinda de um 
assessor do Gabinete do Prefeito local. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, observando que a conversa telefônica onde supostamente 
ocorreu a ameaça foi gravada e que a 'degravação da conversa telefônica narrada pelo 
noticiante revela que, na verdade, o interlocutor F' apenas lhe fez uma exigência sob 
pena de perder sua amizade, o que é um irrelevante penal.' Revisão (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Caso em que não houve ameaça de prática de qualquer mal injusto e grave 
apto a configurar o tipo penal do art. 147 do CP. 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). 
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354. Expediente: JF-PA-1021971-

52.2020.4.01.3300-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3295/2021 Origem: GABPR12-NMFSP - 
NATHALIA MARIEL 
FERREIRA DE SOUZA 
PEREIRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 171, §3°, c/c 14, II, ambos do CP. O 

ora investigado pleiteou judicialmente a concessão de benefício previdenciário de 
aposentadoria por idade de segurado especial (trabalhador rural). Na sentença, o juízo 
julgou improcedente o pedido formulado, por haver indícios de fraude no documento 
utilizado para embasar a ação (uma declaração de parceria rural, na condição de 
parceiro, supostamente confeccionada em 1984 e registrada em cartório somente em 
1996, nela constando documento de RG do autor emitido somente em 2014, ou seja, 
em data muito posterior à data da própria declaração de parceria [1984] e do seu 
registro em cartório [1996]). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Informações nos autos dando conta de que o investigado, por ser analfabeto, não soube 
explicar os elementos falsos contidos no documento. Inexistência de indícios que 
apontem o dolo na conduta do autor da ação. Ademais, o documento apresentado, por 
si só, é absolutamente ineficaz para induzir ou manter em erro a autarquia 
previdenciária ou o Judiciário. Ausência de potencialidade lesiva. Crime não 
caracterizado. 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). 

 
355. Expediente: JF-PA-1025773-

04.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3041/2021 Origem: GABPR12-NMFSP - 
NATHALIA MARIEL 
FERREIRA DE SOUZA 
PEREIRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação 

(CP, art. 355, parágrafo único), por advogada eu representou tanto o exequente quanto 
o executado em execução trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Verifica-se dos autos que as partes ajustaram acordo extrajudicial visando a 
quitação dos débitos questionados em ação trabalhista. Concordância entre as partes 
sobre os termos ajustados. Inexistência de interesses antagônicos. Não verificação de 
quebra de confiança, uma vez que as partes estavam cientes de que eram patrocinadas 
pelo mesmo causídico. Eventuais irregularidades na atuação da Advogada circunscritas 
à esfera processual e da ética profissional. Ausência de indícios da prática de crime. 
Precedente 2ª CCR: NF 1.25.000.000447/2021-97, Sessão de Revisão 813, de 
21/06/2021, 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). 

 
356. Expediente: JF-PB-0803691-

16.2021.4.05.8200-PIMP 
- Eletrônico  

Voto: 3081/2021 Origem: GABPR2-SRPCP - 
SERGIO RODRIGO 
PIMENTEL DE CASTRO 
PINTO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime descrito no art. 337-A do CP por parte de 

representantes de Sobrado/PB. Segundo consta, não houve comprovação de 
recolhimento de encargos previdenciários do pessoal atuante na educação do referido 
município no período de janeiro/2015 a junho/2016. Informação da Receita Federal de 
que 'não consta a instauração de procedimento administrativo fiscal em desfavor do 
referido município em relação às contribuições previdenciárias do período em questão'. 
Promoção de arquivamento com base no Enunciado 79 da 2a CCR/MPF. Discordância 
do Juízo federal, por entender que 'não há informação de que a Receita Federal tenha 
sido instada a apurar a omissão de recolhimentos detectada pela CGU. Aparentemente, 
não há procedimento fiscal instaurado porque não houve comunicação entre 
CGU/Receita, e não porque esta última tenha se certificado da regularidade tributária'. 
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 
13.964/2019). Revisão. Assiste razão ao membro do MPF ao aplicar o Enunciado 79/2a 
CCR, haja vista a ausência de constituição definitiva do crédito tributário no caso 
concreto, indispensável condição de procedibilidade. Contudo, é necessária a 
comunicação dos fatos à Receita Federal, para devida apuração, caso tal medida ainda 
não tenha sido adotada. Eventuais irregularidades verificadas pela Receita serão 
comunicadas ao MPF por meio de Representação Fiscal para Fins Penais, por dever de 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 181 
 

 
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. 

 

ofício. Inexistência, por ora, de elementos de informação capazes de justificar o 
prosseguimento da 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). 

 
357. Expediente: JF/PCS-1001931-

86.2021.4.01.3826-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3562/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do 

CP). De acordo com o relatório de fiscalização, o ora investigado ' proprietário de uma 
fazenda localizada em Caldas/MG ' teria submetido 9 (nove) trabalhadores a condições 
degradantes de trabalho e moradia. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'não há dúvidas que os rurícolas viviam 
sob péssimas condições de trabalho, cuja precariedade não passa a desapercebido por este 
subscritor. Todavia, deve-se distinguir a existência de condições degradantes de trabalho 
da existência de condições precárias. (') Em verdade, vislumbra-se nos autos que os 9 
trabalhadores conviviam na mesma casa e os casais tinham quartos separados dos demais. 
De fato, as imagens acostadas aos autos demonstram que o imóvel apresentava 
impropriedades para o seu uso, existência de fogão e botijão de gás, aliada ao fato do 
armazenamento do combustível (gasolina). Porém, também é certo que havia geladeira, 
fogão a gás e energia elétrica. Outro aspecto que deve ser ressaltado é que os rurícolas 
não foram aliciados pelo proprietário da Fazenda, mas sim foram informados sobre a 
existência do trabalho por R., parente (cunhado) de uma das trabalhadoras (') Verifica-
se, assim, que as condições de trabalho existentes eram precárias, mas eram remuneradas, 
não havendo servidão por dívidas; que foram os empregados que, de certa forma, 
buscaram trabalho junto ao investigado, não havendo aliciamento; que a jornada de 
trabalho não era exaustiva; que não havia restrição ao direito de locomoção dos 
trabalhadores'. Ademais, os fatos foram objeto de 16 autuações no âmbito administrativo, 
tendo o investigado realizado as devidas rescisões trabalhistas e arcado com as despesas 
de retorno dos trabalhadores às suas residências. 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). 

 
358. Expediente: JF/PCS-1002501-

72.2021.4.01.3826-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3317/2021 Origem: GABPRM1-LMG - 
LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI 

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

(art. 344 do CP). Ora investigada que teria perguntado para uma testemunha em 
determinado processo em trâmite na Justiça Eleitoral: 'Vai ser testemunha, né?', ele 
respondeu: 'Vou', e ela disse: 'Vai se ferrar', não sabendo naquele momento o depoente 
ao certo do que se tratava o processo no qual seria ouvido com testemunha. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvida acerca dos fatos, a investigada explicou 
que mantém uma relação de intimidade com a testemunha em questão e que desferiu as 
palavras em tom de brincadeira. Por sua vez, a testemunha declarou que 'em momento 
algum entendeu os dizeres de E' como coação'. Ausência de uso de violência ou de grave 
ameaça na hipótese. Materialidade delitiva não evidenciada. 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). 

 
359. Expediente: JF/PE-0804954-

74.2021.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3128/2021 Origem: GABPR6-JBS - 
JOAO BERNARDO DA 
SILVA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de 

drogas, previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06. 
Em fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, em 13/10/2017, 
a Receita Federal do Brasil realizou a apreensão de uma caixa contendo substâncias 
entorpecentes (Ecstasy e MDMA), provenientes da Holanda e cujo destinatário indicado 
residia em Recife/PE. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'Em 
que pese identificado o possível destinatário da droga, as investigações não foram 
capazes de obter um liame plausível capaz de ensejar numa denúncia por parte deste 
Parquet. Para este caso, seria imprescindível uma atuação a contento, eficiente, logo após 
a apreensão realizada pela Receita Federal, que remonta o longínquo ano de 2017. Há 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 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. 

 

que se ressaltar que o investigado negou conhecer o remetente da droga e não trouxe 
[nenhuma] informação que possa ensejar numa linha de investigação com chances de 
sucesso. Desse modo, em nosso juízo, não se afigura razoável prolongar a tramitação do 
presente apuratório, vez que se apresentam desfavoráveis as perspectivas de 
comprovação da autoria delituosa.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Embora comprovada a materialidade do crime, a partir da apreensão do material 
entorpecente proveniente do exterior, a comprovação da autoria revela-se frágil. 
Incidência, na hipótese, da Orientação nº 26/2ª CCR: 'A antiguidade do fato investigado, 
o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência 
de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso 
concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 
do CPP.' Homologação do arquivamento. 

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

 
360. Expediente: JF-PGN-1000340-

77.2020.4.01.3906-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3243/2021 Origem: GABPRM1-MTASJ - 
MILTON TIAGO ARAUJO 
DE SOUZA JUNIOR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (CP, 

ART. 159). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). NÃO 
OCORRÊNCIA. POSSÍVEL CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS 
PRÓPRIAS RAZÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 
AUSÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DE CRIME. HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. 1.Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática 
do crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159), por índios da etnia Tembé que 
teriam privado a liberdade de servidores da FUNAI, em 07/08/2014, com o fim de 
obter vantagem. 2. Segundo consta, os envolvidos participavam de reunião sobre a 
reocupação de terras pelos indígenas, tendo em vista a reintegração de posse 
determinada pela Justiça Federal. Contudo, em razão de divergência no entendimento 
entre as partes, os indígenas decidiram segregar três servidores da FUNAI, como forma 
de protesto para que as reivindicações fossem atendidas. 3. Uma das vítimas, o servidor 
J.A.C.B., declarou que i) o ato praticado pelos indígenas resultou de uma falha de 
comunicação entre os servidores e as lideranças indígenas; ii) é comum a prática de 
atitudes enérgicas pelos indígenas, os quais assim agem para que suas reivindicações 
sejam atendidas; iii) não sofreu ameaça direta por parte dos indígenas, destacando que 
as servidoras responsáveis pelo relato assim agiram em razão da inexperiência com a 
realidade da aldeia. Por fim, relatou que pernoitaram na aldeia e no dia seguinte 
deixaram o local, após elaboração de plano de trabalho para reocupação das terras 
concedidas aos índios. 4. As demais vítimas relataram que além do cárcere 
presenciaram a prática de atos de constrangimento, como gritos e ameças de que só 
seriam soltos quando as terras fossem ocupadas. 5. Promoção de arquivamento fundada 
na ausência de dolo dos indígenas. 6. A 2ª CCR, por ocasião da Sessão de Revisão 626, 
de 31/08/2015, não homologou o arquivamento do feito, determinando a continuidade 
das investigações para melhor elucidação dos fatos. 7. Em continuidade das 
investigações, foram realizadas novas oitivas, sem maiores esclarecimentos, assim 
como foi determinada a elaboração de laudo antropológico. Um indígena da aldeia 
informou que a intenção não era de ameaçar ninguém, que o intuito, na verdade, era 
que a FUNAI de Brasília os ouvisse para intermediar a desocupação da propriedade. 
8. O Procurador da República oficiante elaborou nova promoção de arquivamento, 
sustentando que, no caso, não houve a prática do crime de extorsão mediante sequestro, 
uma vez que 'a retenção dos servidores no interior da aldeia não foi feita com a 
finalidade de obter vantagem indevida como preço ou condição de resgate. Isso porque 
a restrição dos servidores foi realizada para pressionar a Fundação Nacional do Índio 
a atuar de maneira mais efetiva em favor dos indígenas na reocupação do imóvel 
denominado "Fazenda Mejer", cuja reintegração da posse foi judicialmente deferida 
aos índios'. Considerando a prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões 
(CP, art. 345), cuja pena máxima em abstrato é de 1 ano de detenção, constatou o 
Procurador oficiante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, já que 
ultrapassados 3 anos da data dos fatos (CP, art. 109, VI). 9. Discordância do magistrado 
(CPP, art. 28, com redação anterior à Lei 13.964/2019). 10. Quanto à tipificação da 
conduta ora em análise, verifica-se que a doutrina, seguindo a linha de Nelson 
Hungria1, já pacificou o entendimento de que, para a configuração do crime de 
extorsão mediante sequestro, a vantagem exigida pelo agente deve ser, 
necessariamente, indevida. Caso contrário, 'o crime será o de `exercício arbitrário das 
próprias razões' (art. 345), em concurso formal com o de sequestro (art. 148)'. 11. 
Considerando que, no caso, a vantagem exigida pelos indígenas se tratava do 
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cumprimento de uma ordem judicial, portanto, legítima, tem-se configurado o crime 
de exercício arbitrário das próprias razões que, conforme ponderado pelo Procurador 
da República, encontra-se prescrito. 12. Passa-se à análise da possível prática do crime 
de sequestro. 13. Embora conste dos autos a informação de que os índios Tembé sejam 
considerados como integrados à sociedade, possuindo, assim, capacidade para 
identificar o funcionamento das regras sociais, não é possível afirmar, no caso, que 
tinham consciência de que atos de protesto como os dos autos possam configurar 
crimes sujeitos à dura punição. Nota-se do relato do servidor da FUNAI, também 
vítima do ato, bem como de indígena que confessou os fatos, que, no entender da 
aldeia, somente é possível obter a satisfação de suas reivindicações mediante a prática 
de atos chamativos ao poder público, já que, somente assim, teriam a notoriedade 
necessária para serem ouvidos. Inexistência de indícios de dolo para a prática de crime. 
14. Nota-se a necessidade da realização de política pública de conscientização dos 
indígenas acerca das consequências jurídicas de atos de protestos que eventualmente 
ofendam serviços públicos. 15. Manutenção do arquivamento do 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. Expediente: JFRJ/PTP-5001020-

53.2020.4.02.5106-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3320/2021 Origem: GABPRM2-VS - 
VANESSA SEGUEZZI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial autuado para apurar a prática, em tese, do crime de falsidade ideológica 

(CP, art. 299) por um Técnico Judiciário/Segurança e Transporte, no exercício das funções 
de supervisor da Subseção Judiciária de Petrópolis-RJ, diante da suposta apresentação de 
declarações falsas referentes à planilha de controle de entrada/saída de viatura no mês de 
janeiro de 2019 na referida Subseção Judiciária. Promoção de arquivamento, tendo em 
vista que: i) a sindicância instaurada para a apuração dos fatos concluiu pela não aplicação 
de punição disciplinar, uma vez que não ficou comprovado que o investigado tenha agido 
com dolo ou má-fé no cumprimento de suas atividades funcionais, enquadrando-se o ato 
praticado na figura do erro escusável; ii) o relatório da investigação, no âmbito criminal, 
realizada pela Polícia Federal consignou que: 'fica evidente que não se vislumbrou neste 
episódio qualquer indício de que o acusado tenha se valido de ardil ou subterfúgio com o 
objetivo de obter vantagem em seu benefício próprio. Ao contrário, o que se verificou foi 
a boa-fé do servidor que em nenhum momento se furtou de dar cumprimento aos atos sob 
sua responsabilidade, bem como corrigir os vícios porventura identificados, ainda que 
neste caso, de forma inadequada.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de dolo na 
atuação do servidor ora investigado. 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). 

 
362. Expediente: JF-RN-0803423-

41.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3038/2021 Origem: GABPR9-RTS - 
RODRIGO TELLES DE 
SOUZA 

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

consistente no recebimento indevido do benefício de seguro-desemprego concomitante 
ao exercício de atividade profissional. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
IV). Após a realização de diligências, não foi possível constatar que o investigado 
efetivamente tenha mantido relação empregatícia na constância do recebimento do 
benefício do seguro-desemprego. Ouvido, o investigado esclareceu que chegou a 
receber seguro-desemprego em época na qual apenas auxiliava esporadicamente seu 
primo, recebendo ajuda financeira em contrapartida, salientando que não era uma 
relação formal e estável, já que na época morava em João Pessoa/PB ajudando a cuidar 
da mãe doente. Declarações confirmadas por testemunhas e documentos. Inexistência 
de indícios de crime. Carência de justa causa para o prosseguimento da persecução 
penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
363. Expediente: JF-RN-0805105-

31.2021.4.05.8400-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3294/2021 Origem: GABPR9-RTS - 
RODRIGO TELLES DE 
SOUZA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apuração de crime de sonegação de contribuições 

previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP, e do crime contra a ordem tributária 
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descrito no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990. Omissão em Guias de Recolhimento de 
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) de informações sobre fatos 
geradores de contribuições previdenciárias e de outras contribuições sociais destinadas 
a terceiros. Ao coletar informações sobre o investigado, o Procurador da República 
oficiante constatou que ele já foi processado e inclusive condenado em primeira 
instância por fatos semelhantes. Foi acusado da prática dos crimes de apropriação 
indébita previdenciária (art. 168-A do CP) e de sonegação de contribuições 
previdenciárias (art. 337-A do CP) na condução de sua empresa entre os anos de 2009 
e 2010. A sentença, nos termos da denúncia, condenou o réu e aplicou a fração máxima 
de 2/3 do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, resultando em uma 
sanção privativa de liberdade total de 07 (sete) anos 01 (um) mês) e 25 (vinte e cinco) 
dias de reclusão em regime semiaberto, tendo havido ainda condenação ao pagamento 
de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa e ao ressarcimento ao erário de mais de 
um milhão de reais. Promoção de arquivamento, ao argumento, em síntese, de que: 'os 
fatos tratados no inquérito sob exame, embora tenham ocorrido em 2013, nada mais 
são do que uma continuidade dos acontecimentos verificados em 2009 e 2010. 
Realmente, todos compõem o quadro geral de decadência financeira da empresa R', 
que acabou deixando de funcionar em razão disso. Desse modo, de um lado, não há 
como oferecer acordo de não-persecução penal na espécie, em face da reiteração e 
habitualidade delitiva (art. 28 A, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal); de 
outro, não existe utilidade alguma em oferecer denúncia, pois uma eventual 
condenação levaria à unificação de penas com as sanções do Processo n', as quais já 
foram aplicadas considerando-se a fração máxima de aumento do art. 71 do Código 
Penal. Não haveria, pois, alteração jurídica alguma em decorrência de eventual nova 
condenação no presente caso. Ademais, não se pode perder de vista que, em 2013, 
quando ocorreram os fatos referentes a este feito, a crise financeira da empresa R' 
provavelmente se agravou, o que torna razoáveis as alegações do indiciado, amparadas 
por alguns documentos, no sentido de que não lhe era possível recolher normalmente 
as contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais destinadas a terceiros. 
Nessa perspectiva, a própria configuração da culpabilidade do investigado é duvidosa.' 
Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Circunstâncias do caso concreto que não 
recomendam 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). 

 
364. Expediente: JF/ROO-1001372-

59.2020.4.01.3602-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2888/2021 Origem: GABPRM1-RPA - 
RODRIGO PIRES DE 
ALMEIDA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível ocorrência do crime de sonegação fiscal (art.1º da Lei nº 

8.137/90). Envio de representação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF) visando a investigação da regularidade das movimentações financeiras 
realizadas por particulares supostamente vinculados à empresa voltada para pirâmide 
financeira. Revisão do arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Oficiada, a Receita 
Federal informou que não há ação fiscal em andamento ou inscrição em dívida ativa 
relacionada aos fatos ora analisados. 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 e 
Enunciado nº 79 da 2ª CCR. A Superintendência da Polícia Federal afirmou que não há 
documentação ou elemento de prova que relacione os referidos investigados ao caso que 
apurou os ilícitos praticados pela empresa de pirâmide financeira. As diligências 
realizadas também não foram capazes de apontar para a existência de elementos que 
'indiquem a prática de outros ilícitos pelos investigados, a exemplo de crimes 
antecedentes que possam dar ensejo a eventual prática de lavagem de dinheiro'. 
Encaminhamento de cópia dos autos à Receita Federal, a fim de que seja realizada 
investigação tributária contra os representados. Ademais, o Procurador da República 
oficiante determinou a requisição de autorização ao Juízo para o compartilhamento com 
a Receita Federal da quebra de sigilo bancário dos investigados, o que possivelmente 
auxiliará na investigação tributária. Adoção das providências cabíveis. Inexistência de 
justa causa, por ora, 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). 

 
365. Expediente: JF-RO-1001656-

91.2021.4.01.4100-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3369/2021 Origem: GABPR4-RPT - 
REGINALDO PEREIRA DA 
TRINDADE 
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 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência do crime de uso de 

documento falso, previsto no art. 304 do CP. Investigado que teria usado documento 
falso quando da apresentação de sua Defesa da Autuação, em 31/08/2020, em face de 
um Auto de Infração de Trânsito lavrado em 17/06/2020, em Porto Velho/RO, por 
conta de cronotacógrafo que estaria sem a devida verificação pelo órgão metrológico. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A perícia realizada pela Polícia 
Federal no documento em questão constatou a sua autenticidade. Inocorrência do crime 
de uso de documento falso. Homologação do 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. Expediente: SUJ/PHB/PI-1006416-

23.2020.4.01.4002-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3560/2021 Origem: SJUR/PRM-PI - 
SETOR JURÍDICO DA 
PRM/PARNAÍBA-PI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposto 

recebimento de parcelas de seguro-defeso por pessoas que não praticam a pesca artesanal 
como única ou principal fonte de subsistência. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 
75/93). Após diligências, não há elementos de prova mínimos capazes de justificar o 
prosseguimento da persecução penal. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'Os 
elementos colhidos indicam que as integrantes do núcleo familiar citado na notícia anônima 
(Id. 408472862 ' págs. 7/8) fazem da pesca artesanal sua exclusiva ou principal fonte de 
subsistência, tanto é assim que demonstraram conhecer em detalhes as rotinas de 
pescadores, marés, artefatos pesqueiros, tipos de pescado por região e por período do ano, 
dificuldades para cada situação da pesca etc. E, além disso, não hesitaram em responder a 
questionamentos específicos sobre a vida e a rotina de pescadores. Outrossim, as 
investigadas residem em local cuja comunidade se caracteriza pelo baixíssimo poder 
aquisitivo e pela composição amplamente majoritária de pessoas que vivem da pesca'. 
Ademais, os relatórios de pesquisa produzidos pela Secretaria de Pesquisa e Análise 
(SPPEA) do MPF indicam que as investigadas não possuem nenhum registro de vínculo 
empregatício, não figuram no quadro societário de nenhuma pessoa jurídica, não possuem 
nenhum registro de bens móveis ou imóveis e também não possuem registro de informações 
criminais. 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). 

 
367. Expediente: 1.00.000.008572/2020-33 - Eletrônico  Voto: 2989/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 5ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação encaminhada pela Subsecretaria dos 

Regimes Próprios de Previdência Social, noticiando suposto descumprimento da Lei 
9.717/1998 pelo município de Frei Martinho/PB, por ter deixado de enviar à Secretaria de 
Previdência os Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses ' DIPR e respectivas 
Declarações de Veracidade, dificultando a fiscalização por parte do Poder Público. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a prefeitura informou que teria sanado as 
irregularidades narradas na representação. Instada a se manifestar, a Subsecretaria dos Regimes 
Próprios de Previdência Social confirmou o envio da documentação necessária. Irregularidades 
sanadas diretamente entre as partes e pelos meios administrativos cabíveis. Inexistência de 
indícios 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). 

 
368. Expediente: 1.00.000.010187/2021-37 – Eletrônico 

(NF 083.2016.000183)  
Voto: 2925/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento preparatório eleitoral instaurado para averiguar denúncia de possíveis 

falsificações de documentos públicos para fins de comprovação de domicílio eleitoral no 
município de Monte Alegre/RN. Após notificação para indicar nomes de eleitores que 
apresentaram documentos falsificados ou dolosamente confeccionados, a noticiante quedou-se 
inerte. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme ressaltado pela 
Promotora oficiante, 'Quanto à denúncia, nada foi constatada, não havendo nenhuma evidência 
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de irregularidade. Desse modo, diante do apurado no decorrer neste procedimento preparatório 
se verificou que a situação ensejadora da instauração deste feito não está comprovada, 
inexistindo fato a ensejar a continuidade da atuação investigativa ministerial ou propositura de 
ação'. 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). 

 
369. Expediente: 1.01.000.000657/2019-01 - Eletrônico  Voto: 2910/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime previsto no art.168-

A do CP (apropriação indébita previdenciária), consubstanciado na ausência de repasse de 
contribuições previdenciárias recolhidas pelo Município de Rosário/MA de cirurgiões dentistas 
contratados temporariamente entre 2013 e 2020. Promoção de arquivamento. Argumento de 
que: 'De acordo com a Receita Federal, o processo nº' foi objeto de pedido de parcelamento, o 
qual foi deferido e consolidado em 29/12/2020, cujas parcelas estão sendo pagas através de 
débito em conta corrente. Por outro lado, os demais processos encontram-se com suas 
exigibilidades suspensas, ambos na situação de `Aguardando ciência-resultado de julgamento 
da Impugnação'. No momento, portanto, não há utilidade no prosseguimento do presente feito, 
considerando a suspensão da exigibilidade dos créditos. Caso haja mudança na situação fática, 
os processos serão objetos da respectiva representação fiscal que será encaminhada a esta 
Procuradoria da República para formação da futura opinio delicti.' Revisão (LC nº 75/93, art. 
62, IV). 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). 

 
370. Expediente: 1.12.000.000156/2021-57 - Eletrônico  Voto: 2918/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possíveis indícios de irregularidades administrativas e infrações penais no 

âmbito de uma ação judicial 'que possam causar prejuízo à UNIÃO ' na apuração do 
recolhimento de Imposto de Renda, declaração da COMPANHIA DE ENERGIA DO AMAPÁ 
indicando situação fática inexistente e advocacia administrativa praticada por servidor público 
federal ' e ao INSS ' ressarcimento indevido de salário maternidade com fulcro no artigo 72, 
§1º, da Lei n. 8.213/91'. Apreciação da matéria pela 5a CCR/MPF e remessa dos autos a esta 
2a Câmara, para análise revisional quanto ao suposto crime contra a ordem tributária. Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao 
alegar que, 'No que se refere à declaração de supostas situações fáticas inexistentes que 
poderiam redundar em crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 
8.173/90, verifica-se que o Comprovante de Rendimentos Pagos e Impostos sobre a Renda, 
exercício 2019, ano-calendário 2018 (fls. 89), de lavra do servidor R. N. S. C., chefe do 
Departamento de Gestão de Pessoas ' DGP, resultou de evidente equívoco, porquanto inseriu a 
parcela paga a título de indenização pela dispensa em período de estabilidade provisória no 
campo próprio rendimentos tributáveis, que inclusive resultou em retenção tributária além da 
devida. Por conseguinte, não há como se ventilar a existência de fato típico previsto no art. 1º, 
I da Lei nº 8.173/90, haja a vista a inexistência de conduta de supressão ou redução de tributo'. 
Ausência de elementos 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, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
371. Expediente: 1.13.000.003397/2020-30 - Eletrônico  Voto: 2928/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime de estelionato em detrimento do INSS. 

Suposto acúmulo indevido de benefício social com benefício do Regime Próprio de Previdência 
do Estado do Amazonas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Verifica-se dos 
autos que a acumulação indevida ocorreu no período de 09/2017 a 10/2019. Não há notícia de 
que houve prestação de informações falsas, tampouco apresentação de documentos falsos, para 
percepção dos benefícios. Conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, 'Não raro é 
deparar com réus em processos da mesma natureza do presente caso que afirmam não conhecer 
que o recebimento concomitante de benefícios previdenciários e fontes de renda distintas é 
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conduta ilícita, sob o argumento de que, se assim o fosse, o próprio INSS cessaria sua percepção 
quando efetuasse eventual cruzamento de dados do beneficiário. A manutenção deste 
recebimento por prolongado período de tempo sem qualquer comunicação da irregularidade ao 
interessado pela autarquia previdenciária somente reforça esta conclusão, ainda mais quando 
se trata de fato facilmente identificável pelo INSS através de simples cruzamento de dados, 
uma vez que o investigado recebe benefício do RPPS. Todas essas circunstâncias atenuam a 
comprovação do dolo'. Ausência de interesse de agir por falta de utilidade de aplicação da 
sanção penal. Incidência da Orientação 30 da 2ª CCR. No mesmo sentido, precedente 
congênere deste Colegiado: 1.13.000.002967/2020-74, julgado na Sessão de Revisão 796, de 
01/02/2021, 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). 

 
372. Expediente: 1.14.000.000932/2021-44 - Eletrônico  Voto: 2871/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução à condição análoga a de escravo (CP, art. 149) em 

fazenda localizada no município de Mata de São João/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Após fiscalização, o Procurador do Trabalho concluiu que 'não houve 
identificação de trabalho em condição análoga à de escravo durante a diligência pelo Grupo 
Móvel de Fiscalização Interinstitucional'. Apontamento de diversas irregularidades trabalhistas 
que já foram autuadas pela inspeção do trabalho. Adoção das medidas cabíveis. Inexistência de 
indícios de crime. 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). 

 
373. Expediente: 1.14.000.000953/2021-60 - Eletrônico  Voto: 3198/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar representação de uma brasileira 

residente na Alemanha. A representante relata que seu filho teria sido sequestrado e mantido 
em cárcere privado desde 23/09/2020, na Alemanha. Alega também suposta omissão de 
autoridades brasileiras naquele país, sustentando que o consulado brasileiro em Munique teria 
negligenciado o reconhecimento da nacionalidade brasileira e a expedição de registro de 
nascimento e de passaporte ao seu filho, assim como não teria atendido a pedido de apuração 
dos fatos. O MPF oficiou ao Consulado Geral do Brasil em Munique e à Embaixada do Brasil 
em Berlim solicitando informações acerca do noticiado. Entre outros esclarecimentos, veio aos 
autos a notícia de que a Administração Distrital de Munique informou ao Consulado Geral na 
cidade que a genitora perdeu parcialmente a guarda do filho, com base em decisões judiciais 
de 13/12/2019 e, posteriormente, 09/06/2020, por 'incapacidade da genitora de evitar situações 
de risco ao bem-estar do menor'. Promoção de arquivamento do presente feito, ao argumento 
de que 'As informações prestadas pela autoridade consular na Alemanha foram aptas a 
esclarecer os fatos sobre a situação do menor B', notadamente, sobre a perda parcial da guarda 
do filho da representante B' Sem entrar no mérito sobre se essa decisão da Justiça Alemã foi 
correta ou não, o fato é que se trata de demanda cível (para discutir se a mãe deve ou não manter 
a guarda da criança e se pode ou não trazê-la para o Brasil), e não de crime de cárcere privado 
ou outros análogos.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos 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). 

 
374. Expediente: 1.14.000.001125/2021-49 - Eletrônico  Voto: 3306/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação do Juízo da 28ª Vara do Trabalho de 

Salvador/BA, informando a suposta prática do crime de falsificação de documento particular 
(art. 298 do CP) nos autos de uma ação trabalhista. A Representação foi instruída apenas com 
o ofício noticiando a prática criminosa e uma cópia da decisão em o Juízo faz referência aos 
documentos que comprovariam o delito. Promoção de arquivamento, em razão da ausência de 
prova da materialidade delitiva. De acordo com a Procuradora oficiante: 'Tendo em vista que 
no site do TRT/BA não foi possível obter os documentos referidos no ofício, oficiou-se à' Vara 
do Trabalho de Salvador/BA a fim de que enviasse cópia dos referidos documentos, constantes 
da decisão anexada ao ofício n' Contudo, após reiteradas solicitações, não se obteve resposta 
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do Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Salvador/BA''. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). 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). 

 
375. Expediente: 1.14.004.000369/2021-74 - Eletrônico  Voto: 2927/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO 
FORMOSO-BA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Supostos saques indevidos de 

parcelas de benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, após o óbito da titular, 
relativo às competências de 06/2010 a 05/2011, causando prejuízo no importe de R$ 6.285,00. 
Informações de que o investigado requereu o parcelamento da dívida em 48 (quarenta e oito) 
parcelas mensais, o que foi deferido pela autarquia. Porém, só houve a quitação das primeiras 
5 (cinco) parcelas, fato ensejador da rescisão do parcelamento. Revisão de arquivamento (art. 
62, IV, da LC 75/93). Conforme ressaltado pelo membro do MPF oficiante, 'diante da conduta 
do representado em se dirigir espontaneamente à Agência do INSS, comunicar o óbito da titular 
do benefício (sua filha) e ainda requerer o parcelamento do débito, falta o dolo necessário para 
tipicidade penal da conduta. Frisa-se que esta ausência de elemento subjetivo em praticar um 
ilícito penal também foi verificada pelo próprio INSS, tanto é que não havia informado os fatos 
ao Parquet, comunicando somente agora, após 10 (dez) anos, e em virtude do descumprimento 
do parcelamento da dívida. Assim, constata-se que os fatos aqui trazidos refletem unicamente 
um ilícito civil, em razão da não devolução dos saques pós óbito, devendo este ser alcançado 
pelo próprio corpo jurídico da autarquia, no âmbito administrativo e cível'. 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). 

 
376. Expediente: 1.15.000.000695/2020-01 - Eletrônico  Voto: 3346/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática de sonegação de contribuição 

previdenciária por parte dos representantes legais de um restaurante, no período de 01/2013 a 
12/2014. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro 
do MPF, as infrações tributárias ora noticiadas não ultrapassaram os limites da esfera 
administrativa. Caso em que a empresa deixou de pagar os encargos trabalhistas que incidiam 
sobre as gorjetas, as quais eram destinadas aos garçons, mas não eram inseridas na folha de 
pagamento como verba salarial. No caso, verifica-se que ocorreram infrações às leis trabalhistas 
' infrações estas resolvidas no âmbito dos Tribunais do Trabalho ' e, ainda, débitos 
previdenciários decorrentes das referidas infrações, sendo as contribuições pagas sempre que a 
dívida trabalhista era reconhecida pela Justiça do Trabalho. 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). 

 
377. Expediente: 1.15.000.001287/2021-40 - Eletrônico  Voto: 3447/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social ' BNDES informando possível irregularidade na realização de duas operações indiretas, 
ambas na modalidade BNDES FINAME, com recursos repassados pelo Itaú Unibanco S.A. 
(Agente Financeiro) à N.R./Ltda. (Beneficiária Final), tendo como finalidade a aquisição de 02 
(dois) Refrigeradores Verticais. Segundo consta, não foram apresentados os documentos 
necessários para comprovação da utilização dos recursos liberados à beneficiária final quando 
da liquidação antecipada das operações. Aplicação da multa de 50% sobre o valor contratado. 
Fatos ocorridos em 2012. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou 
o Procurador oficiante, os fatos não ultrapassam a esfera administrativa. Verifica-se que a 
irregularidade se restringe à liquidação antecipada de duas operações, no valor de R$ 5.000,00 
cada, sem a demonstração da utilização dos recursos. A irregularidade administrativa foi punida 
com multa, aplicando-se retroativamente Circular editada em 2019 (7 anos após os fatos), uma 
vez que à época a irregularidade também não era punível administrativamente pelo BNDES. 
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Segundo destacado pelo Procurador oficiante, 'no presente caso, mostra-se suficiente a 
penalidade administrativa, a partir das informações encaminhadas pelo BNDES não se 
vislumbra a intenção de cometimento de fraude contra o sistema financeiro nacional, nem por 
parte do agente financeiro, que cometeu a destacada irregularidade administrativa, tampouco 
pelo destinatário final do financiamento, que honrou antecipadamente com a obrigação 
contratada'. Irregularidade administrativa já reparada em procedimento próprio. 
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). 

 
378. Expediente: 1.15.000.001890/2020-41 - Eletrônico  Voto: 3018/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Existência de suposto esquema para beneficiar alguns 

colégios e seus respectivos alunos em exames vestibulares, no PROUNI e no SISU. O membro 
do MPF promoveu o arquivamento parcial em relação às condutas de auxiliar, incentivar ou 
efetivamente inscrever ex-alunos ou funcionários para participarem de concurso vestibular, 
visando obter aprovações nos primeiros lugares do exame e, com isso, fazer propaganda 
positiva da respectiva escola; e prosseguiu nas investigações quanto ao possível cometimento 
de crime de falsidade ideológica no âmbito do PROUNI e SISU. Revisão de arquivamento (art. 
62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao Procurador da República oficiante ao alegar que, embora 
tal prática ' auxiliar, incentivar ou efetivamente inscrever ex-alunos ou funcionários para 
participarem de concurso vestibular ' mostra-se pouco ética, não configura ilícito penal, 
revelando-se mera propaganda enganosa. Homologação do 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. Expediente: 1.15.000.002365/2020-42 - Eletrônico  Voto: 3194/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada em Sala 

de Atendimento ao Cidadão. O manifestante relata que foi vítima do 'golpe do FGTS 
emergencial', que alguém abriu determinado aplicativo da Caixa Econômica Federal, sem 
nenhuma verificação de dados, e retirou R$ 1.000,00 de sua conta de FGTS. Informa também 
que solicitou à Caixa o ressarcimento desse valor, mas não obteve sucesso. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada acerca dos fatos, a Caixa Econômica Federal 
respondeu que, em consulta realizada em seus sistemas internos, não foi constatado registros 
que apontassem fraude, não sendo localizada a existência de contestação de saque de FGTS 
ativa ou encerrada para o CPF do trabalhador informado. Ausência de elementos mínimos de 
autoria e 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). 

 
380. Expediente: 1.15.000.002659/2020-74 - Eletrônico  Voto: 3131/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada em Sala 

de Atendimento ao Cidadão. Relato da noticiante de que, ao comparecer em uma Agência da 
Caixa Econômica Federal para sacar a terceira e a quarta parcelas de seu auxílio emergencial, 
verificou que constava em sua conta dois pagamentos de boletos que não foram feitos por ela. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Caixa Econômica Federal 
informou que: 'Após análise da área de segurança foi emitido parecer de que não houve indício 
de fraude na movimentação contestada.' Ausência de elementos mínimos de autoria e 
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). 

 
381. Expediente: 1.15.002.000049/2021-05 - Eletrônico  Voto: 2941/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
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REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 5ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85, pelo prefeito 

do município de Piquet Carneiro-CE, em razão da omissão na apresentação de informações 
requeridas pelo MPF no bojo de Inquérito Civil Público. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o procedimento cível foi arquivado, tendo em seu bojo a 
informação de que houve o atendimento à requisição do MPF dentro das condições 
documentais e estruturais do município. Conduta dolosa não evidenciada. 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). 

 
382. Expediente: 1.15.004.000094/2020-51 - Eletrônico  Voto: 3017/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra o Sistema Financeiro Nacional 

(art. 20 da Lei 7.492/1986). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do 
Nordeste do Brasil ' BNB, mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste ' FNE e amparo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar ' PRONAF. Informação de que o beneficiário não 
comprovou a aplicação de R$ 2.156,00 na finalidade prevista em contrato (construção de 220 
metros de cerca de arame). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/1993). Não consta 
dos autos informações que permitam concluir que o investigado tenha se utilizado de meio 
fraudulento para obter o referido financiamento, tratando-se o fato de possível descumprimento 
contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. Carência de 
elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso concreto. Baixo 
valor financiado. Subsidiariedade do direito penal. Precedente congênere da 2ª CCR: 
1.26.003.000001/2021-03, 806ª Sessão de Revisão, de 26/04/2021, 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). 

 
383. Expediente: 1.15.004.000130/2020-86 - Eletrônico  Voto: 2870/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Preparatório instaurado para apurar a notícia da ausência de repasse aos cofres 

públicos, pelo município de Crateús/CE, de contribuição previdenciária e IRPF. Deliberação 
da 5ª CCR pela homologação do arquivamento em relação à prática de ato de improbidade e 
pela remessa dos autos à 2ª CCR para análise dos fatos de sua atribuição. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que a prefeitura de Crateús/CE 
informou que as irregularidades apontadas no acórdão do TCE/CE já foram devidamente 
sanadas, bem como enviou documentação comprobatória. Inexistência de elementos mínimos 
que indiquem a prática de crime. Falta de justa causa para justificar 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). 

 
384. Expediente: 1.17.000.003359/2020-38 - Eletrônico  Voto: 2911/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação apócrifa, informando o possível crime de 

compra de voto (art. 299 do Código Eleitoral), supostamente praticado pelo atual Prefeito de 
Apiacá/ES, por ocasião das eleições de 2020. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Após diligências, os fatos relatados na representação anônima não foram confirmados. 
Ausência de elementos indicativos de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a 
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). 

 
385. Expediente: 1.18.000.001129/2021-88 - Eletrônico  Voto: 3020/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime de lavagem ou ocultação de bens e valores. Segundo consta da 

RFFP, a contribuinte ora investigada 'manifestou a intenção de aderir ao Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), por meio da Declaração de Regularização 
Cambial e Tributária (Dercat) nº 1.09.70.00.07.87-05, apresentada à Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB) em 02/08/2016. Contudo, não foi identificado nos sistemas da 
RFB o pagamento integral do imposto e da multa decorrentes da referida declaração'. Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Após diligências, não foram obtidos elementos 
mínimos, ao menos, para a identificação de possíveis crimes antecedentes, imprescindíveis à 
tipificação do crime de branqueamento de capitais. Assiste razão ao membro do MPF ao alegar 
que 'as informações oriundas da Receita Federal do Brasil e os Relatórios ASSPA elaborados 
não trouxeram nenhum outro dado sobre as circunstâncias que ensejaram a apresentação de 
Representação Fiscal para Fins Penais, que não o motivo da nulidade do pedido de inclusão no 
RERCT'. 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). 

 
386. Expediente: 1.18.000.001130/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3290/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por advogados relatando a possível prática do crime 

de desobediência (CP, art. 330) por parte do Banco do Brasil, uma vez que, no bojo de ação 
judicial em fase de execução, foi proferida decisão determinando à instituição bancária o 
depósito do saldo total existente em conta-corrente do executado, em favor do escritório de 
advocacia. Entretanto, a decisão não foi cumprida. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Verifica-se dos autos que o Banco do Brasil informou ainda não ter realizado o 
depósito, em razão da inconsistência entre as informações constantes em seus sistemas. A 
questão apresentada na representação ainda está em discussão nos autos da ação judicial, sendo 
prematuro o início de investigação criminal. 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). 

 
387. Expediente: 1.19.000.000662/2021-95 - Eletrônico  Voto: 3005/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, por advogado 

relatando a possível confecção de certidão ideologicamente falsa pela OAB/MA, bem como 
suposto assédio moral/sexual praticado por integrantes de escritório de advocacia. Promoção 
de arquivamento em razão da inexistência de crime. Recurso do representante. Revisão do 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, o representante solicitou à OAB/MA 
que mediasse seu conflito com o escritório que acusa da prática dos atos de assédio moral e 
sexual. Considerando a possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), crime 
que poderia atrair a atribuição do MPF, a OAB/MA foi oficiada para prestar informações. Em 
resposta, a OAB/MA informou que apenas auxiliou as partes na tentativa de mediar o conflito 
de interesses, esclarecendo que não houve a alegada falsidade levantada pelo representante. Em 
análise às certidões apresentadas nos autos, verifica-se que, na primeira, a OAB/MA informa 
de modo genérico ter instaurado procedimento de 'mediação/arbitragem' e, na segunda, há 
informação fornecida pelo órgão de classe esclarecendo que o procedimento em trâmite estaria 
relacionado apenas à mediação ' e não à arbitragem. Verifica-se que não há indícios de inserção 
de informação falsa, havendo apenas certidões que se complementam no intuito de informar 
adequadamente sobre qual procedimento havia sido instaurado. Inexistência de indícios de 
crime. Ausência de justa causa para a 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). 

 
388. Expediente: 1.19.001.000013/2021-84 - Eletrônico  Voto: 3190/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ-MA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada em Sala 

de Atendimento ao Cidadão, noticiando irregularidades relacionadas ao seguro defeso no 
município de São Francisco do Brejão/MA. O manifestante relata a criação de 'uma associação 
de pescadores fraudulentos' que teria o objetivo de obter valores de pescadores, vez que pessoas 
que vivem exclusivamente da pesca estariam sendo 'roubadas por pessoas que nunca viveram 
de pesca e sim de pecuária e até mesmo de cargos públicos'. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Manifestação desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos 
para o início de uma apuração criminal. Notificado para que prestasse informações e 
encaminhasse documentos eventualmente disponíveis acerca dos fatos relatados, o ora 
manifestante não apresentou resposta. 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). 

 
389. Expediente: 1.19.001.000075/2021-96 - Eletrônico  Voto: 2970/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ-MA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Suposta concessão irregular de benefício de aposentadoria por idade, uma vez 

que a requerente omitiu o exercício de atividade urbana empresarial, fato que descaracterizaria 
sua qualidade de segurada especial. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste 
razão ao membro do MPF ao alegar que 'não paira controvérsia sobre os documentos que 
lastrearam o deferimento do benefício em favor da sra. A. M. A. M. pelo INSS. (') não subsistem 
elementos de prova suficientemente robustos quanto à prática de conduta dolosa prevista no 
art. 171, §3º, do CP, sendo certo que o dolo é elemento necessário à caracterização da tipicidade. 
Por outro lado, no caso em tela, tem-se que o benefício foi cessado há mais de 5 anos, e a sra. 
A. nasceu em 1948. Em adição, com o intuito de averiguar a veracidade das informações 
apresentadas sobre a condição de trabalhadora rural, considerando que obtida aposentadoria em 
2010, seria necessário levantar informações acerca da efetiva realização dessa atividade pela 
sra. A. em período anterior a tal data, a dificultar sobremaneira a definição de linha investigativa 
e as possibilidades de êxito em eventual apuração'. 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). 

 
390. Expediente: 1.19.001.000078/2021-20 - Eletrônico  Voto: 2971/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ-MA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Suposta concessão irregular de benefício assistencial de amparo à pessoa 

portadora de deficiência, em razão da renda per capita do seu grupo familiar superar o salário-
mínimo vigente, contrariando o contido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93, concomitante com o 
artigo 3º, inciso IV, do Decreto 6.214/2007. Segundo consta, 'a mãe do titular do benefício, na 
condição de representante legal, teria apresentado informação falsa, pois teria declarado não ter 
renda quando, na verdade, era funcionária da prefeitura desde 2018'. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF ao alegar que 'o processo 
administrativo de concessão já estava instruído com dados acerca do vínculo de trabalho da 
Sra. J. com o município de Estreito (Doc 1.1 ' fl. 93). No mesmo sentido, os autos já estavam 
instruídos com informações corretas acerca dos componentes do núcleo familiar. Afinal, foi 
identificada divergência relacionada ao número de pessoas cadastradas na composição da 
unidade familiar para fins de cálculo da renda mensal, em desacordo com o declarado pela 
própria genitora do menor, a denotar erro na inserção de dados no sistema. (') Nesse cenário, 
aplicando-se a ratio do Enunciado nº 91 da 2ª CCR, entende-se que os elementos constantes no 
processo administrativo não eram suficientemente convergentes no sentido de ter a aptidão de 
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induzir a autarquia previdenciária em erro. Em realidade, depreende-se ter ocorrido falha na 
análise do requerimento'. Ademais, ainda que a renda familiar per capita supere o limite legal, 
não há elementos de informação ou de prova suficientes para afastar a presunção de 
miserabilidade. 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). 

 
391. Expediente: 1.20.000.000611/2021-42 - Eletrônico  Voto: 3297/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela ANATEL, comunicando a possível 

prática do crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações (Lei nº 9.472/97, 
art. 183), em razão da operação de rádio sem autorização do órgão competente. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O relatório enviado pela ANATEL informa que: i) não 
foi possível interromper a atividade, pois a rádio se encontrava fechada; ii) seriam 'adotadas 
medidas administrativas com vista à obtenção de Mandado de Busca e Apreensão, como forma 
de prosseguir com os trabalhos de fiscalização'. Oficiada, a ANATEL informou não ter 
efetivado o mandado citado, nem identificado a potência do aparelho. Inexistência de dados 
mínimos para se aferir a tipicidade material da conduta. Ausência de elementos mínimos 
capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Precedente congênere da 2ª CCR: 
Procedimento 1.20.000.001087/2020-46, julgado nas Sessões de Revisão 801 e 803, de 08 e 
23/03/2021, 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). 

 
392. Expediente: 1.20.002.000078/2021-07 - Eletrônico  Voto: 2940/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Fraude 

no recebimento de auxílio emergencial por beneficiária que exercia as funções de juíza leiga e, 
posteriormente, atua como estagiária de pós-graduação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Após diligências, verificou-se que, na data do pedido, a investigada havia sido 
descredenciada da função de Juíza Leiga e, portanto, fazia jus ao benefício. Após, informou 
que após a contratação como estagiaria não conseguiu cancelar o benefício por não ter a opção 
no site/aplicativo. Por fim, comprovou a devolução de todos os valores recebidos. Inexistência 
de indícios de dolo e de prejuízo ao erário. Homologação do arquivamento. 

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

 
393. Expediente: 1.20.002.000098/2021-70 - Eletrônico  Voto: 3386/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de procedimento administrativo disciplinar discente, movido 

em face de aluno da UFMT, em razão de suposta inadimplência quanto à prestação de contas e 
não ressarcimento ao erário referente à concessão de apoio para inclusão digital ' 
aquisição/locação de equipamentos e acessibilidade na UFMT, conforme Edital PRAE/UFMT 
08 de 10 de julho de 2020. O investigado descumpriu, em tese, o que prevê a Resolução 
CONSUNI 17/2004 quanto aos deveres dos discentes, uma vez que não realizou a prestação de 
contas de forma regular, conforme previsto em edital. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da 
LC 75/93). Nas alegações finais do procedimento administrativo, o estudante apresentou defesa 
em que restou devidamente comprovada a compra do notebook ' objeto do Edital PRAE/UFMT 
08 de 10 de julho de 2020 ', por meio de recibo e imagem do aparelho. Como bem ressaltou o 
membro do MPF oficiante, 'Em que pese o acadêmico tenha desrespeitado as regras do edital 
quanto à prestação de contas no prazo estipulado, bem como ao ressarcimento ao erário 
mediante pagamento de GRU, tais fatos, em princípio, não configuram crime, uma vez que 
houve comprovação satisfatória quanto à destinação do valor concedido para fins de `apoio 
para inclusão digital ' aquisição/locação de equipamentos e acessibilidade'. Não obstante, 
ressalta-se que o estudante alegou morosidade na prestação de contas por motivos de saúde, o 
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que deve ser levado em conta, sobretudo no contexto da pandemia global que se atravessa desde 
o início do ano de 2020'. Ausência de elementos 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, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
394. Expediente: 1.21.003.000073/2021-29 - Eletrônico  Voto: 3019/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NAVIRAÍ-MS 

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

ilícitos envolvendo lote de um assentamento do INCRA. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, 
da LC 75/93). Constam dos autos as seguintes informações: a) todas as providências cabíveis 
foram adotadas na esfera cível, com expedição de ofícios ao INCRA, Procuradoria Federal 
Especializada do INCRA e Defensoria Pública Estadual; e b) em relação aos crimes sexuais e 
de ameaça narrados na manifestação, o MPE foi devidamente cientificado. O presente 
expediente apurou se a autarquia agrária foi induzida a erro ' ou se houve tentativa nesse sentido 
' quanto ao pedido de regularização fundiária do lote. Após diligências, verificou-se que não 
houve nenhuma informação falsa prestada ao INCRA para a concessão da parcela. Ausência 
de elementos 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, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
395. Expediente: 1.22.000.001454/2021-18 - Eletrônico  Voto: 33/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FOZ DO 
IGUACU-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: VOTO-VISTA. APREENSÃO DE UM QUADRICICLO INFANTIL ELÉTRICO. CRIME DE 

DESCAMINHO (CP, ART. 34). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). 
INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CASO CONCRETO QUE 
DEMANDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível crime de descaminho, 
tendo em vista a apreensão de mercadorias de origem estrangeira (quadriciclo infantil elétrico) 
sem a devida documentação de regular importação (CP, art. 334), em 10/02/2021. 2. Os tributos 
federais devidos (II + IPI) foram calculados no valor de R$ 800,00. Notícia de uma reiteração 
anterior sem indicação de valor. 3. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do 
princípio da insignificância. 4. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 5. 
Solicitação de pesquisa na ASSPA com o intuito de localizar a existência de procedimento 
criminal instaurado em desfavor do investigado em relação à apreensão apontada como 
reiteração nos autos. Em resposta, não houve indicação de procedimento ou ação penal 
relacionada à prática do crime de descaminho. 6. Embora a presente apreensão tenha ocorrido 
no contexto de comércio eletrônio, sendo inaplicável, por essa razão, a cota de isenção fixada 
pela Receita Federal pela Portaria MF 440, de 30 de julho de 2010, deve-se considerar, no caso 
concreto, o baixo valor do tributo iludido, bem como o fato de se tratar de apenas uma 
mercadoria, o que evidencia a inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado, atraindo, por 
consequência, a aplicação do princípio da insignificância. 7. Perdimento da mercadoria 
configura medida administrativa suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. 8. 
Homologação do arquivamento. 

 Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista 
divergente, pela homologação do arquivamento, no qual foi seguida pelo Dr. Francisco de Assis 
Vieira Sanseverino. 
O relator, Dr. Carlos Frederico Santos, refez seu convencimento e aderiu aos termos do voto-
vista. 
Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto-vista da Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
396. Expediente: 1.22.000.001553/2020-19 - Eletrônico  Voto: 3029/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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 Ementa: Procedimento Administrativo. Representação sigilosa noticiando a possível prática do crime de 
falsidade ideológica (CP, art. 299), por particular aprovado na Universidade Federal de Ouro 
Preto ' UFOP pelo sistema de cotas étnico-racial. Segundo consta, o investigado teria se 
autodeclarado falsamente como pardo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 
Conforme se infere pelo disposto na Lei nº 12.711/12, utilizado pela norma editalícia, o critério 
para que se possa usufruir do sistema de cota racial no processo seletivo é puramente a 
autoidentificação por meio da autodeclaração do candidato. Oficiada, a UFOP declarou que, 
como o investigado se diplomou em 13/05/2021, a apuração de qualquer irregularidade perdeu 
o objeto. Ausência de critérios objetivos no momento da escolha para determinação da 
identidade racial da investigada. Subjetividade do conceito 'raça'. Declaração baseada na íntima 
convicção do indivíduo. Dolo na conduta não evidenciado. Precedentes da 2ª CCR: 
Procedimento nº 1.24.000.000443/2017-60, 696ª Sessão Ordinária, de 13/11/2017. 
Procedimento nº 1.30.001.002362/2013-63, 603ª Sessão Ordinária, de 18/08/2014. Carência 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). 

 
397. Expediente: 1.22.000.001741/2021-28 - Eletrônico  Voto: 3138/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

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

Cidadão. O noticiante relata possível incitação ao crime de racismo, em razão da transmissão 
em determinada TV aberta no Brasil de um seriado americano em que o personagem principal 
é um jovem negro de classe média dos Estados Unidos que estuda em uma escola de brancos e 
passa por discriminação racial e constrangimentos por ser negro. Promoção de arquivamento. 
Argumento de que: 'No presente caso, não se pode afirmar que os produtores do seriado norte-
americano' e os responsáveis pela emissora brasileira que transmite o programa almejam 
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito em razão da raça ou da cor' o 
personagem principal do seriado, é negro, assim como sua família' Frequentemente, eles sofrem 
racismo ' tanto velado, quanto explícito ' em lojas, restaurantes, cinemas e no transporte público, 
por exemplo. O programa revela, sim, as diversas formas de racismo que a comunidade negra 
sofre tanto nos Estados Unidos, onde é ambientada a série, como em outras partes do mundo, 
instigando não a discriminação em si, mas a crítica, o debate e a reflexão sobre o preconceito 
racial. A série demonstra ainda que o ator principal usa do humor como principal arma para 
superar o racismo, uma prática repugnante que faz vítimas não só nos Estados Unidos, como 
em diversas partes do mundo.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Inocorrência, na hipótese, de induzimento ou incitação para que qualquer pessoa passe a ter 
preconceito ou pratique atos de discriminação. Ausência de ilícito a ser apurado. Homologação 
do arquivamento. 

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

 
398. Expediente: 1.22.000.001935/2021-23 - Eletrônico  Voto: 2908/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Procuradoria Regional do 

Trabalho da 3ª Região, informando possíveis irregularidades trabalhistas supostamente 
detectadas em determinado grupo econômico. Promoção de arquivamento. Argumento, em 
síntese, de que: 'já há processo judicial em curso para discutir o procedimento de recuperação 
judicial enfrentado pelo grupo econômico afeto à empresa', com participação do Ministério 
Público estadual e da Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como acompanhamento sendo 
realizado pelo próprio MPT, de modo que poder-se-á aferir, sob o crivo do contraditório, a 
eventual ocorrência de fraudes e crimes os quais oportunamente serão comunicados a este órgão 
caso atraiam sua atribuição.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de razões suficientes 
para dar início a investigação policial na pendência de ação de recuperação judicial destinada 
à apuração de fraudes, e que já vem sendo acompanhada por múltiplos órgãos de fiscalização 
do Estado (PGFN, MPE, MPT). 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). 

 
399. Expediente: 1.22.000.001940/2021-36 - Eletrônico  Voto: 2915/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 168 do CP. Relato de que o investigado, autor 

de uma ação judicial, 'efetuou o levantamento de valores a maior, referente ao benefício 
previdenciário a que fazia jus e, não obstante instado a efetuar a devolução, se negou a fazê-lo, 
apresentando justificativas para tanto'. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Informação de que, na referida ação, o magistrado deferiu pedido do INSS para que fossem 
feitos os devidos descontos no benefício. Inexistência de qualquer prejuízo em detrimento da 
União. 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). 

 
400. Expediente: 1.22.000.002109/2021-00 - Eletrônico  Voto: 3056/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

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

noticiante solicita a proibição da vacinação contra o COVID-19 pela utilização da vacina 
AstraZeneca, tendo em vista as reações adversas por ela causadas. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, IV). Manifestação que apenas expõe o ponto de vista e as preocupações do 
manifestante sobre os efeitos da vacina AstraZeneca, sem indicar, conduto, a prática de crime. 
Carência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
401. Expediente: 1.22.000.002223/2021-21 - Eletrônico  Voto: 3368/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de sentença encaminhada pela 28ª Vara do Trabalho de Belo 

Horizonte. De acordo com a sentença, foi 'constatada a inscrição fraudulenta do reclamante, 
por parte da reclamada no programa emergencial disponibilizado pelo governo federal por meio 
Medida Provisória nº 936/2020, convertida na Lei nº 14.020/2020, sem que houvesse a efetiva 
redução de jornada.' Possível crime previsto no art. 171, §3º, do CP. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A conduta narrada na sentença trabalhista caracteriza infração sujeita, 
pelo próprio texto da Lei 14.020/2020, a aplicação de sanções administrativas, tais como multa 
e devolução dos valores pagos. Desse modo, não se verifica a existência de indícios da prática 
de crime, uma vez que incide no caso o princípio da intervenção mínima, segundo o qual o 
Estado deve promover a responsabilização criminal somente em hipóteses em que existente 
grave lesão ou perigo de lesão a bem jurídico relevante, o qual não pode ser protegido por meio 
de sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). Falta de justa causa para a persecução 
penal. Precedente análogo desta 2ª CCR: NF - 1.29.014.000104/2020-43, julgado na 792ª 
Sessão Ordinária, de 14/12/2020. Homologação do arquivamento. 

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

 
402. Expediente: 1.22.003.000409/2021-16 - Eletrônico  Voto: 3119/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de falso testemunho em processo 

trabalhista, praticado, em tese, por duas testemunhas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Caso em que houve retratação da falsidade testemunhal por um dos noticiados 
antes da prolação da sentença no processo em que ocorrida, realidade que, na forma do §2° do 
art. 342 do CP, exclui a punibilidade do crime. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, 'a 
retratação de um dos acusados, tendo em vista a redação do art. 342, § 2º, do Código Penal, 
estende-se aos demais corréus ou partícipes' (HC 36.287/SP, rel. min. Felix Fischer, 5ª Turma, 
j. 17.05.2005), o que aproveita ao outro noticiado. Falta de justa causa para a 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). 

 
403. Expediente: 1.22.004.000207/2019-40 - Eletrônico  Voto: 3075/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra a ordem tributária, tendo em vista 

a constatação de divergências entre os valores arrecadados por um cartório, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2017, e os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual do IRPF 
(DIRPF) da titular da serventia. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme 
ressaltado pelo membro do MPF, 'No caso dos autos, tem-se que, escudada em ação 
mandamental, a contribuinte procedeu à autorregularização de suas DIRPFs, referentes aos 
exercícios de 2014 a 2018 (anos calendários 2013 a 2017), de modo que não mais subsiste 
omissão de informação e/ou prestação de declaração falsa à autoridade fazendária, como 
informado pelo próprio Fisco, que, inclusive, pontuou que `o valor do crédito tributário, 
constantes das DIRPFs retificadoras apresentadas pela contribuinte, foi retirado do lançamento 
de ofício (Auto de Infração) para sua cobrança imediata'. Ou seja, não mais subsiste o indigitado 
auto, lavrado em decorrência de omissões de renda verificadas no curso de fiscalização. (') no 
que diz respeito ao não pagamento do valor incontroverso, confessado pela contribuinte por 
meio das declarações retificadoras, de se ter conta que, à míngua de omissão de informações 
de rendas auferidas, não há que se falar em crime tributário, mas tão somente em inadimplência 
fiscal'. Assim, o simples inadimplemento do tributo não é suficiente para a caracterização da 
conduta delitiva, sendo indispensável o emprego de fraude para a redução ou supressão 
tributária, o que não se verifica no presente caso. 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). 

 
404. Expediente: 1.22.012.000091/2021-64 - Eletrônico  Voto: 3257/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. FATOS JÁ 

ANALISADOS ANTERIORMENTE E ARQUIVADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A 
JUSTIFICAR A REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar suposto crime descrito no art. 342 
do CP. 2. Segundo o noticiante, determinada testemunha nos autos de ação trabalhista mentiu 
em juízo no que diz respeito à destruição de moldes de um projeto de carro de cortes de ardósias. 
Alega, ainda, suposta ilegalidade em relação a um parecer técnico elaborado pelo assistente da 
parte reclamada. Sustenta que, por tais motivos, o juiz indeferiu seus pedidos de reversão de 
dispensa para justa causa imotivada e indenização por suposta violação a direito de invenção 
de um carro de corte de pedras de ardósia. 3. O membro do MPF promoveu o arquivamento 
com base no princípio do ne bis in idem, visto que o noticiante apresentou anteriormente 
notícia-crime pelos mesmos fatos, a qual acabou se transformando no Inquérito Policial 
1004696-12.2020.4.01.3811, que foi arquivado pela Justiça Federal, a pedido do MPF, em 
razão da atipicidade da conduta praticada. 4. Interposição de recurso pelo noticiante, no qual 
reforçou os argumentos expendidos na manifestação inicial e ressaltou que o parecer técnico 
elaborado pelo assistente da parte reclamada na referida ação trabalhista é uma fraude, 
porquanto 'ele não fez sua análise técnica no equipamento in loco, mas em fotografias e 
documentos, sem ver o equipamento em operação', bem como por não ter conhecimento técnico 
suficiente para tal. 5. O Procurador da República oficiante manteve o arquivamento, pelos 
seguintes fundamentos: a) os fatos já foram apurados no IPL 1004696-12.2020.4.01.3811, que 
foi arquivado pela Justiça Federal; b) as objeções levantadas em relação ao assistente técnico 
da parte reclamada também foram apuradas e esclarecidas no citado apuratório; e c) o recorrente 
não trouxe fato novo apto a infirmar os fundamentos constantes da promoção de arquivamento 
guerreada. 6. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 7. Da análise dos autos, 
verifica-se que, de fato, as questões ora levantadas pelo noticiante já foram apreciadas no IPL 
1004696-12.2020.4.01.3811, o que justifica o arquivamento da presente NF com base no 
princípio do ne bis in idem. 8. No inquérito supramencionado, o membro do MPF promoveu o 
arquivamento, que foi acolhido pelo Juízo federal, por entender que não restaram comprovados 
indícios da prática do crime descrito no art. 342 do CP, alegando que: i) não há suporte 
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probatório a indicar supostas inverdades declaradas pela então testemunha; ii) a Polícia Federal 
apurou que o assistente técnico da parte reclamada possui farta experiência profissional na área 
de propriedade intelectual, não havendo ilegalidade na emissão do parecer técnico; e iii) o Juízo 
do Trabalho sentenciante não vislumbrou nenhuma irregularidade, seja nas declarações da 
testemunha, seja no parecer técnico emitido, cujos fundamentos adequam-se às conclusões do 
perito judicial. 9. Assiste razão ao Procurador oficiante ao alegar que o recorrente não trouxe 
fato novo para justificar a reabertura das investigações, nos termos do art. 18 do CPP. 10. 
Ademais, da análise dos autos trabalhistas 0010230-86.2017.5.03.0167, observa-se que, em 
sede recursal, o TRT da 3a Região também não vislumbrou irregularidades nas declarações da 
testemunha e no parecer técnico questionado. Destaca-se, por fim, que estão pendentes de 
julgamentos, no TST, Agravos de Instrumento em Recursos de Revista. 11. Tais as 
circunstâncias, considerando que já houve apreciação dos fatos ora relatados sob a ótica 
criminal e que não há elementos probatórios novos que justifiquem o desarquivamento do IPL 
1004696-12.2020.4.01.3811, o arquivamento deste expediente é medida que se impõe, haja 
vista a proibição da duplicidade de investigação. 12. Homologação do arquivamento. 

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

 
405. Expediente: 1.22.012.000148/2021-25 - Eletrônico  Voto: 3200/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Prefeito do Município de 

São Francisco de Paula/MG, que reclama de um 'pedido de providência apócrifo encaminhado 
aos vereadores do município de São Francisco de Paula/MG, onde o anônimo se utiliza de 
documentos oriundos de um inquérito, ainda em andamento e se passa por representante do 
MPF, visando prejudicar a imagem da administração municipal, em especial do chefe do 
executivo municipal, incitando a instauração de CPI por parte dos vereadores'. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que, diversamente do consta na representação 
em análise, não se verifica a identificação do autor do documento intitulado 'pedido de 
providência' como membro do Ministério Público Federal. A rigor, tal peça nem mesmo pode 
ser classificada como um documento para fins penais, já que nem sequer está assinada, o que, 
tecnicamente, impede qualquer tipificação nos arts. 297 e seguintes do CP. Ademais, o 
documento encaminhado aos vereadores do município de São Francisco de Paula/MG consiste 
em uma nota técnica da CGU, cuja autenticidade pode ser conferida por qualquer interessado 
no site da própria CGU. Ausência de elementos mínimos 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). 

 
406. Expediente: 1.23.000.001052/2020-03 - Eletrônico  Voto: 3341/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Narra o noticiante ' presidente de uma federação de 

quilombolas e populações tradicionais do Pará ' 'a suposta prática de atos contrários aos direitos 
humanos; a possível ocorrência de crimes de denunciação caluniosa, injúria, calúnia e 
difamação; perseguição política; e ameaças contra as comunidades quilombolas e populações 
tradicionais do estado do Pará quanto à implantação do Projeto Eco Casas Sustentáveis'. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF 
oficiante, 'A análise dos autos revela que inexistem elementos mínimos ou suficientes aptos a 
sustentar a presente investigação. Com efeito, apesar de devidamente notificada a entidade 
representante para que esclarecesse os fatos alegados e comprovasse os supostos `atos de 
sabotagem orquestrados por O. e E. adjunto da S.', não houve qualquer demonstração neste 
sentido e as divagações invocadas no e-mail 00455091/2020 não descrevem qualquer conduta 
criminosa, mas apenas indícios de uma suposta perseguição de cunho estritamente político. Não 
há que se cogitar em delito de ameaça, denunciação caluniosa, nem crimes contra a honra. A 
maior irresignação externada pelo líder da entidade representante diz respeito a uma opção 
meramente discricionária e política de não aprovação do Projeto Eco Casas Sustentáveis, por 
ele desenvolvido'. Ausência de elementos de informação capazes de justificar 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). 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 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. 

 

 
407. Expediente: 1.24.000.000982/2021-85 - Eletrônico  Voto: 3316/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta aplicação irregular de recursos públicos (R$ 

5.000,00) provenientes de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), concedido por intermédio do Banco do Nordeste. O relatório 
de acompanhamento de projetos constatou que a beneficiária não aplicou o crédito nos itens 
financiados. Constatou-se, também, que a dívida está atualmente no valor de R$ 3.759,44. 
Possível crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da 
LC 75/93). Hipótese que deve ser tratada como mero descumprimento contratual, a ser 
enfrentado na esfera cível. Eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional não 
configurado. Precedente da 2ª CCR: Procedimento 1.24.000.001083/2018-02, 722ª Sessão de 
Revisão, de 27/08/2018. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
408. Expediente: 1.24.002.000110/2019-82 - Eletrônico  Voto: 3366/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SOUSA-
PB 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de 

falsidade ideológica (CP, art. 299), atribuído à então Prefeita de São Bentinho/PB, consistente 
em declaração falsa apresentada perante o Ministério das Cidades (hoje Ministério do 
Desenvolvimento Regional) com o fim de alterar a verdade acerca da regularidade daquele 
Município quanto às determinações do art. 97 do ADCT, que trata do regime de pagamento de 
precatórios. As informações falsas seriam utilizadas para atestar a regularidade quanto ao 
pagamento de precatórios, perante o Ministério, provavelmente com o fim de conseguir firmar 
o convênio objeto de determinada proposta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). De acordo com o Procurador oficiante: 'Na espécie, constata-se que o que pode restar 
caracterizado, quando muito, é uma conduta culposa (negligente) por parte do gestor, 
decorrente, possivelmente, da desorganização da Administração Pública Municipal, que 
deveria ter feito consignar alguma observação ou ressalva no documento quanto a essa 
divergência jurídica acerca do valor que o Município deveria depositar mensalmente' Ora, se a 
intenção fosse prestar informação falsa acerca do pagamento dos precatórios, é evidente que o 
documento não seria endereçado também ao órgão que teria a gestão e o controle do pagamento 
dos precatórios.' Ausência de elementos indicativos de dolo. Inocorrência do crime previsto no 
art. 299 do CP. Homologação do arquivamento quanto ao suposto crime de falsidade 
ideológica. Remessa dos autos à 5ª CCR para análise acerca de possível ato de improbidade 
administrativa, em observância à Resolução CSMPF 148, de 01/04/2014, publicada em 
24/4/2014. 

 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). 

 
409. Expediente: 1.25.000.000069/2021-41 - Eletrônico  Voto: 3011/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Ofício encaminhado pela 12ª Vara do trabalho de 

Curitiba/PR noticiando possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342), por 
testemunha arrolada em processo trabalhista. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Considerando que o ofício não especificou a conduta da testemunha e, em acesso à sentença, 
não foi possível contextualizar os fatos, a 12ª Vara do Trabalho de Curitiba foi oficiada. Em 
resposta, foi encaminhado apenas o link para acesso à integralidade dos autos. Não há 
elementos que indiquem a prática de crime, sobretudo se considerar que o magistrado sopesou 
testemunhos por ocasião da audiência de instrução e julgamento sem aparente prejuízo à 
decisão. Relato genérico. Cabe ressaltar, ainda, a edição do Enunciado 78 da 2ª CCR, que assim 
dispõe: 'Não configura o crime de falso testemunho (CP, art. 342) o depoimento contrário às 
demais provas constantes no processo quando não for verificada a potencialidade lesiva nas 
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declarações prestadas pela testemunha, em razão (a) da evidente ausência de dolo do 
investigado, (b) da desconsideração do depoimento pelo Juízo, (c) da sentença ter como 
fundamentos outros elementos de prova existentes nos autos ou (d) da aplicação de multa pelo 
Juízo à testemunha, sendo nessa última hipótese, medida suficiente à retribuição e à prevenção 
da conduta praticada'. Inexistência de indícios de crime. 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). 

 
410. Expediente: 1.25.000.000244/2019-86 - Eletrônico  Voto: 3382/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crimes de evasão de divisas e 

lavagem de dinheiro por empresas privadas. O procedimento foi instaurado a partir de ofício 
da empresa B. que, em cumprimento às obrigações do acordo de leniência e em resposta a 
requisição do Ministério Público Federal, encaminhou cópia de documentos referentes a todas 
as empresas de fachada e contas bancárias utilizadas pela empresa. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, IV). Após a reunião das informações pertinentes, foi protocolada, perante a 
13ª Vara Federal de Curitiba, denúncia que deu origem aos autos de processo criminal nº 
5036994-07.2021.4.04.7000, imputando aos envolvidos a prática de diversos crimes de evasão 
de divisas, organização criminosa, geração de caixa 2 e lavagem de ativos, que constitui objeto 
da presente investigação. Cópia integral desse procedimento instrui a referida ação penal. 
Exaurimento do objeto do procedimento, que serviu para embasamento 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). 

 
411. Expediente: 1.25.000.001613/2021-72 - Eletrônico  Voto: 3433/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

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

noticiante relata que a Universidade Federal do Paraná - UFPR recusou o pagamento de valores 
relativos à bolsa do Programa de Iniciação Científica por determinado período. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ressaltando que a notícia já está 
sendo apurada pelo MPF na Notícia de Fato nº 1.25.000.001342/2021-55. Após a juntada de 
sucessivos documentos e apresentação dos mesmos fatos já apurados na referida NF, o 
representante reforçou que, no seu entender, o não pagamento dos valores relativos às bolsas 
configura crime de estelionato, requerendo providências na esfera criminal. Manutenção do 
arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado pelo Procurador oficiante, 
os fatos apresentados pelo representante já estão sendo analisados em procedimento próprio, 
tendo sido realizadas diligências preliminares para que os fatos sejam devidamente esclarecidos 
e possibilite ao órgão ministerial a formação de convicção acerca da existência de atos ilícitos 
praticados pela instituição representada. Por ora, não há elementos que indiquem que a UFPR 
teria atuado com fraude no repasse dos valores aos bolsistas, aparentando, a princípio, possível 
inexecução contratual. Inexistência 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). 

 
412. Expediente: 1.25.000.001631/2021-54 - Eletrônico  Voto: 3028/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita, por perito judicial que 

deixou de cumprir com os encargos definidos pelo Juízo da 20ª Vara Federal de Curitiba/PR, 
mesmo após o recebimento do adiantamento dos honorários periciais. CP, art. 168, §1º, III. 
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o investigado informou que, no 
momento em que tomou ciência ocorrido, restituiu integralmente os valores depositados a título 
de honorários periciais. Oficiado, o Juízo confirmou a restituição integral dos valores. 
Inexistência da apropriação indevida de valores. Atipicidade da conduta. Carência de justa 
causa para o prosseguimento da persecução penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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413. Expediente: 1.25.000.001779/2021-99 - Eletrônico  Voto: 3014/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime contra a ordem tributária, tendo em vista a falta de declaração 

da alienação de 50% da parte ideal de um imóvel na DIRPF de 2017. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme ressaltado pelo membro do MPF, não há indícios mínimos 
para a verificação do dolo em omitir a informação no momento do preenchimento da 
declaração. O simples inadimplemento do tributo não é suficiente para a caracterização da 
conduta delitiva, sendo indispensável o emprego de fraude para a redução ou supressão 
tributária. Ademais, consigna-se que a acusada cooperou com o processo de fiscalização, 
fornecendo informações e documentos quando intimada, e a própria Receita Federal concluiu 
pela inexistência de fraude, mas tão somente erro por parte da ora investigada. 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). 

 
414. Expediente: 1.25.000.002301/2017-08 - Eletrônico  Voto: 3259/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 

1o da Lei 9.613/1998) envolvendo a aquisição de uma fazenda. Suspeita de que a compra do 
imóvel ocorreu com recursos oriundos de crimes de corrupção. Constam dos autos as seguintes 
informações: a) a vendedora alegou que foram elaborados dois instrumentos particulares de 
compra e venda, um no valor de R$ 4,5 milhões e outro no valor de R$ 6,5 milhões; que o valor 
efetivo do negócio foi de R$ 6,5 milhões, mas que, com o objetivo de reduzir impostos, apenas 
o valor foi declarado a menor (R$ 4,5 milhões). Assim, o instrumento com valor menor daria 
respaldo documental ao valor declarado, e o segundo instrumento asseguraria eventual 
cobrança litigiosa do valor real da operação; b) a vendedora do imóvel retificou sua DIRPF, 
passando a declarar o valor da operação por R$ 6.500.000,00; e c) em relação aos compradores 
do imóvel rural, constava apenas um inquérito policial quanto a um deles, contudo, houve o 
trancamento definitivo da apuração, com base em decisão do STF. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão aos membros do MPF ao alegarem que, após 
diligências, 'não se logrou detectar elemento, ainda que indiciário, acerca de eventual origem 
ilícita dos recursos utilizados por J. D. e seu irmão G. D. para a aquisição do imóvel rural. De 
outro lado, após o trancamento do inquérito policial 5054008-14.2015.404.7000, não há notícia 
de outras apurações criminais envolvendo J. D. que pudessem evidenciar crime antecedente ao 
de lavagem de dinheiro. Ausente ainda notícia da origem ilícita das verbas empregadas no 
negócio jurídico em exame. Por fim, de registrar que, em que pese constem evidências de que 
as partes do negócio tenham promovido mecanismos de burla ao Fisco (elaboração de dois 
instrumentos contratuais com valores diferentes), consta expressamente da RFFP referida que 
a vendedora do imóvel retificou a sua DIRPF e efetuou o recolhimento do imposto de renda 
incidente sobre o ganho de capital, segundo o valor mais alto. No mais, não há notícia de 
constituição definitiva de crédito tributário relacionado à operação'. Ausência de elementos de 
prova capazes de justificar 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). 

 
415. Expediente: 1.25.000.003976/2020-61 - Eletrônico  Voto: 2988/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 

342). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). INEXISTÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE DOLO. EQUÍVOCO JUSTIFICADO. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado em razão da 
transferência de jurisdição da Argentina para o Brasil de queixa-crime proposta por cidadão 
argentino contra cidadão brasileiro pela suposta prática do crime de falso testemunho (CP, art. 
342). A extradição do cidadão brasileiro foi negada pelo Supremo Tribunal Federal e, por isso, 
o Brasil assumiu a investigação dos fatos (art. 1°, §§1°e 2º do Tratado de Extradição entre a 
República Federativa do Brasil e a República Argentina (Decreto Legislativo n° 85, de 
29/09/1964). 2. Segundo consta, o cidadão brasileiro teria prestado falso testemunho ao declarar 
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sobre depósitos financeiros realizados em nome do representante. A conduta teria ocorrido em 
audiência realizada em 11/05/2017, nos autos de Procedimento de Cooperação Internacional, 
que teve por objeto a realização de oitivas de dois colaboradores, na qualidade de testemunhas. 
Um dos colaboradores seria L.M., ora representado. 3. Promoção de arquivamento fundada na 
atipicidade da conduta. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). 4. Visando o esclarecimento dos fatos, 
foram realizadas diversas diligências. 5. Ouvido, o representado negou ter atribuído conduta 
criminosa ao cidadão argentino, tendo apenas fornecido informações, a pedido dos Promotores 
da Argentina, que demonstravam a existência de depósitos que teria efetuado, em conta no 
exterior, em benefício de um senhor argentino. 6. Após, foram juntados aos autos registros 
audiovisuais do depoimento prestado pelo cidadão brasileiro, assim como a documentação por 
ele entregue aos Promotores argentinos. 7. Conforme ressaltado pela Procuradora da República 
oficiante, o representado 'demonstrou, mesmo sem qualquer compromisso de não 
autoincriminação assinada pelas autoridades argentinas, nítido intuído de colaborar, foram 
narradas circunstâncias de fato que o levaram a relatar pagamentos ilícitos feitos por ele, a 
mando de A.Y., em benefício do cidadão argentino G.A., ora noticiante'. Tem-se que o 
representado realizava pagamentos ilícitos a mando de seu superior hierárquico sem total 
conhecimento do que significavam, obtendo ciência somente após o desencadeamento da 
Operação Lava Jato. 8. As informações prestadas pelo representado foram amparadas em 
documentos que, inclusive, foram entregues ao MPF quando de sua colaboração premiada, 
devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Nota-se que houve um equívoco por 
parte do representado a respeito de algumas operações bancárias, pois havia nos documentos 
operações repetidas que não foram descontadas de sua interpretação. Inexistência de indícios 
de dolo em fazer afirmação falsa, sobretudo se considerar que, de fato, o cidadão argentino 
recebeu valores depositados pelo representado. 9. 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). 

 
416. Expediente: 1.25.000.005309/2020-13 - Eletrônico  Voto: 2926/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível transferência e saque irregular de valores 

referentes ao FGTS da noticiante, por meio de um aplicativo da Caixa Econômica Federal. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). A noticiante, posteriormente, informou 
que conseguiu 'agendar um horário na caixa e a situação foi resolvida'. Informação da CEF de 
que 'não foi identificada nenhuma ocorrência de contestação registrada'. Ausência de detecções 
de fraude pela instituição financeira na operação noticiada. Inexistência de elementos de 
informação capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. 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). 

 
417. Expediente: 1.25.008.001057/2021-64 - Eletrônico  Voto: 3288/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Relato do INCRA de supostas irregularidades em um projeto de assentamento 

localizado no município de Teixeira Soares/PR, ocupado por famílias de Sem Terra, 'com forças 
expressivas do MST'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme 
observação do Procurador da República oficiante: 'a narrativa apresentada pelo representante 
do INCRA (que não se identificou), além de ser genérica, não indica a ocorrência de nenhuma 
conduta penalmente tipificada.' 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). 

 
418. Expediente: 1.26.000.001326/2021-25 - Eletrônico  Voto: 3352/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Solicitação de que seja apurado suposto crime de assédio sexual 
praticado por um professor do Departamento de Ciência Florestal da UFRPE. Promoção de 
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arquivamento, tendo em vista que ainda está em curso o processo administrativo disciplinar 
instaurado pela universidade para investigar o caso, bem como o fato de que o professor a quem 
foram imputados eventuais ilícitos foi afastado. De acordo com a Procuradora oficiante: 
'finalizado o PAD em questão, caso exista fato passível de apuração além da esfera da 
universidade, aquela autarquia, por dever de ofício, deverá representar ao MPF para a adoção 
de eventuais providências na seara penal e/ou administrativa.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Ausência de justa causa para a eventual instauração de ação penal no atual cenário. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
419. Expediente: 1.26.000.001676/2020-19 - Eletrônico  Voto: 3199/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada em Sala 

de Atendimento ao Cidadão, para apurar suposta prática de falsidade ideológica. Relato de que 
determinada pessoa teria declarado falsamente ser filha de uma desaparecida política e com 
isso obteve reparação econômica como anistiada. Após diligências, o Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao argumento, em síntese, de que: 'as suposições 
feitas pelo noticiante de que houve o engendramento de uma identidade civil por I', com a 
orientação da advogada e participação do juiz da 9ª Vara de Família e Registro Civil da 
Comarca do Recife/PE, são ilações desprovidas do mínimo suporte probatório e que, portanto, 
não têm o condão de reverter a presunção de legitimidade das decisões daquele juízo e da 
Comissão de Anistia. Sendo assim, não havendo elementos mínimos que corroborem a notícia 
de ilícitos atribuído a I', a continuidade das apurações realizadas nestes autos carece de justa 
causa.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos 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). 

 
420. Expediente: 1.26.000.002053/2020-55 - Eletrônico  Voto: 3261/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Suposto crime descrito no art. 149-A do CP. Relato de que uma mulher 

residente em Recife/PE possui uma casa de prostituição na Alemanha e trafica mulheres 
residentes em cidades do interior de Pernambucano para trabalhar no exterior. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Após diversas diligências, não há suporte probatório 
mínimo que indique a ocorrência do crime ora em análise. Constam dos autos as seguintes 
informações: a) o detalhamento do histórico de viagens da investigada não evidencia indícios 
relacionados com o tráfico de pessoas; b) as noticiantes não informaram qualquer caso concreto 
de mulheres vítimas de tráfico para praticar prostituição no exterior por intermédio e articulação 
da investigada; c) os fatos já foram alvo, por 2 (duas) vezes, de diligências na tentativa de 
comprovar minimamente a existência de uma rede de prostituição internacional, não se tendo 
obtido êxito no ano de 2019 e nem na reapreciação em 2020; e d) inexistência de imagens, 
testemunhas e quaisquer registros do crime. 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). 

 
421. Expediente: 1.28.000.000415/2021-80 - Eletrônico  Voto: 3210/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por uma professora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em síntese, os fatos noticiados dizem respeito 
a possível ofensa à honra da professora proferida pela representada, uma aluna do curso de 
graduação em História da UFRN, após videoaula ocorrida no dia 02/02/21, quando a 
representante, professora da disciplina de Historiografia do Brasil, tecia comentários a respeito 
do fenômeno da escravidão no contexto africano oitocentista. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). A sindicância realizada no âmbito da UFRN a partir de reclamações 
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formuladas pelas partes envolvidas junto à Ouvidoria da entidade concluiu pela inexistência de 
atos ilícitos por qualquer das partes, motivo pelo qual os autos foram arquivados. A autoridade 
competente acatou integralmente o relatório da comissão sindicante que, após ouvir diversas 
testemunhas envolvidas no contexto dos fatos em apreço, exarou parecer pela atipicidade 
subjetiva das condutas de ambas (racismo por parte da professora e crimes contra a honra por 
parte da aluna). Caso em que não se vislumbram indicativos de ilícitos penais na conduta da 
professora representante, tampouco na da aluna representada. 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). 

 
422. Expediente: 1.28.000.001184/2016-64 Voto: 3387/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PAU 
DOS FERROS-RN 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito civil instaurado a partir de representação do Conselho Regional de Serviço Social do 

Rio Grande do Norte, noticiando possíveis irregularidades praticadas por duas instituições 
privadas de ensino superior, tendo em vista suposta oferta ilícita do curso de graduação em 
Serviço Social, na modalidade semipresencial, nos municípios de Patu/RN e Umarizal/RN. 
Com o avançar da apuração, identificou-se que os fatos caracterizam, em tese, a prática de 
crime de estelionato em detrimento de serviços de interesse da União, demandando 
investigação no âmbito criminal. Por essa razão, o membro do MPF, com acerto, requisitou a 
instauração de inquérito policial e promoveu o arquivamento deste expediente, por não ser a 
modalidade adequada para o prosseguimento da investigação, nos termos da Resolução 
87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Os autos foram encaminhados, 
inicialmente, à 1a CCR/MPF, para fins revisionais quanto ao arquivamento do presente IC. 
Contudo, a referida Câmara remeteu os autos à 2a CCR/MPF, entendendo que a matéria é de 
atribuição deste órgão revisor. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 
Considerando que houve requisição de IPL para uma completa apuração do ocorrido em todas 
as suas circunstâncias, estes autos devem ser arquivados. Homologação do arquivamento. 

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

 
423. Expediente: 1.29.000.001589/2021-22 - Eletrônico  Voto: 3227/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pelo BNDES. Informações de que o 

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. (agente financeiro) teria liberado recursos a 
determinado beneficiário final, com a finalidade de aquisição de equipamentos para irrigação 
na agricultura. Posteriormente, o BNDES verificou que o beneficiário final em questão teria 
sido condenado por improbidade administrativa à pena de proibição de contratação com o Poder 
Público, bem como de recebimento de incentivos fiscais e benefícios creditícios. Assim, não 
poderia ter sido beneficiado com a nova liberação de recursos. Nesse cenário, foi proposto 
vencimento antecipado dos contratos de financiamento, aplicação de multa de 1% a.a. sobre o 
valor liberado e cobrança em dobro da subvenção econômica recebida nas operações, sendo 
efetuada, em 17/02/21, pelo BADESUL, a liquidação financeira das penalidades aplicadas. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A irregularidade em questão consiste na 
contratação de financiamento durante vigência de condenação do beneficiário final por 
improbidade administrativa, não havendo, nas operações em comento, ausência de 
comprovação física e/ou financeira da realização do projeto objeto da colaboração financeira, 
tampouco aplicação dos recursos em finalidade diversa daquela prevista no instrumento 
formalizador da operação. Ou seja, não há desvio de finalidade a motivar o encaminhamento 
da documentação ao MPF, nem referência à fraude na obtenção ou mesmo desvio dos valores 
obtidos no financiamento. À vista da documentação acostada aos autos, portanto, verifica-se 
que as irregularidades constatadas pelo BNDES estão inseridas na relação mantida entre ele e 
o agente financeiro, afrontando apenas os normativos do próprio BNDES. Ademais, consta dos 
autos que, em 17/02/2021, o agente financeiro efetuou o pagamento referente às penalidades, 
observando-se, portanto, que os recursos do financiamento liberados ao agente financeiro foram 
liquidados junto ao BNDES, bem como a penalidade imposta, não acarretando prejuízo às 
partes. 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). 
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424. Expediente: 1.29.000.002029/2021-95 - Eletrônico  Voto: 3211/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

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

Cidadão. Relato de que determinada empresa situada em Porto Alegre/RS retém contribuição 
previdenciária dos funcionários ' estes com anos de trabalho ' e não repassa ao INSS, 
caracterizando crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do CP. A 
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, observando, em síntese, 
que '' não houve, até o momento, o lançamento definitivo do imposto com a constituição 
definitiva do crédito tributário''. Recurso apresentado pela ora noticiante contra o arquivamento. 
Nova manifestação do membro do MPF nos seguintes termos: 'Compulsando-se a nova 
documentação apresentada pelo representante, verifica-se que tratam-se de cópias de 
documentos pessoais da suposta vítima, que podem ser úteis à eventual fiscalização 
empreendida pelo Órgão Tributário, mas que não tem o condão de alterar a promoção de 
arquivamento anteriormente prolatada, uma vez que ausente a materialidade delitiva ante a não 
existência de constituição definitiva do crédito tributário.' Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Incidência, na hipótese, do Enunciado nº 79/2ªCCR: '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.' 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). 

 
425. Expediente: 1.29.000.002041/2021-08 - Eletrônico  Voto: 3345/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime contra o sistema financeiro nacional. Relato 

de que estrangeiro foi abordado portando a quantia de U$ 7.228,00, sem a devida declaração. 
Alegação do investigado de que mora em Montevidéu/Uruguai e que veio ao Brasil para 
turismo; relatou, ainda, que não sabia que precisava declarar os valores transportados à Receita 
Federal do Brasil. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). O simples fato de o 
investigado portar quantia ' superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ' não declarada à Receita 
Federal do Brasil quando do ingresso em território nacional, embora consista em infração 
administrativa (art. 65 da Lei 9.069/95 e art. 700 do Decreto 6.759/2009), não configura, por si 
só, ilícito penal. Além disso, não há elementos mínimos a indicar que os valores apreendidos 
são oriundos da prática de algum crime. Precedente congênere da 2a CCR: 
1.34.006.000187/2021-91, julgado na Sessão 811, de 08/06/2021. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
426. Expediente: 1.29.000.003690/2020-37 - Eletrônico  Voto: 3315/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS (ART. 

22, DA LEI 7.492/86). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). 
ELEMENTOS QUE NÃO APONTAM, POR ORA, A PRÁTICA DO CRIME. DIFUSÃO DO 
RIF À RECEITA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de 
notícia de fato autuada a partir de comunicação do COAF noticiando a formalização de 
representação de autoridade estrangeira contra D.E.F. e S.L.F. Segundo narra, os representados 
possuem relacionamento com instituição financeira regulada em Jersey, detendo ativos que, 
segundo informações de inteligência, seriam provenientes da venda de uma fazenda dedicada 
à suinocultura, pertencente ao casal no Brasil. Consta, ainda, que os noticiados teriam se negado 
a fornecer seus respectivos números de identificação fiscal à instituição de Jersey 'pois não 
queriam que as autoridades fiscais brasileiras soubessem sobre os fundos mantidos naquele 
país.' Por isso, as autoridades estrangeiras firmaram a suspeita de que o casal poderia estar em 
débito fiscal no Brasil. Não foram fornecidas informações adicionais sobre o fato, como a data 
em que a referida negativa teria ocorrido. Possível crime de evasão de divisas (art. 22 da Lei 
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7.492/86). 2. Promoção de arquivamento fundada na inexistência de indícios concretos capazes 
de justificar o desenvolvimento de investigação criminal. 3. Realização de diligências para a 
elucidação dos fatos. 4. Verificou-se que D.E.F. faleceu em 28/03/2014 e S.L.F. conta, 
atualmente, com 74 anos de idade. 5. Foram realizadas pesquisas para identificação dos 
vínculos laborais e societários dos representados, tendo sido constatada a participação 
societária de ambos em diversas empresas, inclusive no ramo de suinocultura. 6. As pesquisas 
no INSS e nos registros de imóveis não demonstraram elementos capazes de indicar a prática 
de crime. 7. As diligências efetuadas apenas confirmaram a relação dos representados com o 
ramo da suinocultura, sendo insuficientes para comprovar a prática de possível crime de evasão 
de divisas ou para determinar a adoção de medidas de investigação mais invasivas ao 
contribuinte. 8. Difusão do RIF para a Receita Federal, que será capaz de avaliar as informações 
financeiras dos representados de forma pormenorizada, tendo, por dever de ofício, o 
compromisso de comunicar o MPF caso constate a prática de qualquer crime. 9. Inexistência, 
por ora, de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 10. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
427. Expediente: 1.29.004.000434/2021-39 - Eletrônico  Voto: 3438/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada pelo INSS noticiando a possível prática do crime 

de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP), por beneficiário que obteve aposentadoria 
por idade rural, de forma indevida, em 05/04/1994, na condição de segurado especial. Revisão 
do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Embora existam indícios de autoria e materialidade, 
não se verifica a utilidade de um provimento jurisdicional eficaz, tendo em vista que o 
investigado está com 87 anos e incluí-lo no polo passivo de eventual ação penal, com a 
consequente realização de todos os trâmites legais, não se justifica no presente caso. Ausência 
de interesse de agir por falta de utilidade de aplicação da sanção penal. Aplicação da Orientação 
nº 30 da 2ª CCR. Precedente da 2ª CCR: Procedimento nº 1.13.000.003351/2020-11, 788 
Sessão de Revisão, de 09/11/2020. Homologação do arquivamento. 

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

 
428. Expediente: 1.29.007.000033/2017-72 Voto: 32/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO STA CRUZ 
DO SUL - RS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: VOTO-VISTA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE 

NATUREZA CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NA LEI 8.137/1990. 
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, SEM PREJUÍZO DO ART. 18 DO CPP. 1. Procedimento instaurado, a 
partir de Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar suposto crime de sonegação fiscal 
(Lei 8.137/1990). 2. Segundo apurou a Receita Federal, no processo de fusão de dois grandes 
grupos internacionais do ramo de tabaco, uma das operações realizadas no curso da 
consolidação do grupo empresarial seria desnecessária e atípica, o que ensejaria hipótese de 
'simulação', de modo que o ágio utilizado para abatimento nos exercícios fiscais subsequentes 
restou desconsiderado, resultando na autuação de R$ 95.806.557,08. 3. Informação de que o 
crédito tributário encontrava-se suspenso por conta de decisão judicial proferida no processo 
5006805-77.2016.404.7111, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Santa Cruz do Sul/RS. 4. 
Considerando a suspensão judicial do crédito correspondente e os termos do enunciado 24 da 
Súmula Vinculante do STF, o membro do MPF determinou a instauração do presente 
procedimento administrativo para acompanhamento da referida ação judicial. 5. Após a 
prolação da sentença no processo supracitado, o Procurador da República promoveu o 
arquivamento, em síntese, pelas seguintes razões: (a) a discussão trazida na Representação 
Fiscal restringe-se unicamente à esfera fiscal e administrativa, e não configura crime previsto 
na Lei 8.137/90; (b) não houve omissão de informações ou prestação de declarações falsas, ou 
fraude ou adulteração de qualquer espécie por parte do contribuinte, de modo que não há 
adequação típica na esfera penal; (c) divergência de interpretações entre a Receita Federal e o 
contribuinte sobre a licitude e regularidade da utilização do mecanismo societário para aferir 
um benefício fiscal; (d) o tema está longe de ser pacífico; (e) a própria votação do recurso 
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especial do contribuinte perante a 1ª Turma do CARF restou empatada; foi decidida em favor 
da Fazenda Nacional por conta do voto de qualidade; e (f) o Juízo Federal da 1ª Vara Federal 
de Santa Cruz do Sul/RS julgou procedente o pedido de anulação do lançamento fiscal, 
reconhecendo-se como insubsistente a autuação da Receita Federal. 6. Revisão de 
arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC 75/93). 7. Inicialmente, observa-se que o cerne da 
controvérsia está em determinar se o grupo de empresas envolvido na operação buscou 
'construir' uma realidade contábil artificiosa, de modo a permitir o aproveitamento (indevido) 
do benefício fiscal de amortização do ágio, mediante a formalização de negócios jurídicos 
intermediários desprovidos de racionalidade econômica. 8. Segundo a sentença proferida nos 
autos 5006805-77.2016.404.7111, que julgou procedente o pedido do contribuinte, 'Não há 
inadequação contábil do procedimento, tampouco vício formal em quaisquer dos atos jurídicos 
praticados no âmbito da reestruturação societária, sendo certo que as etapas previstas nos arts. 
7o e 8o da Lei no 9.532/1997 para viabilizar a amortização do ágio foram rigorosamente 
seguidas. Todos os atos jurídicos foram documentados e devidamente registrados nos órgãos 
competentes, assim como na escrita fiscal e contábil ' que foi, inclusive, objeto de perícia 
(`LAUDO4', evento 107). As operações também foram submetidas à apreciação do CADE, sem 
que tenha sido apontada qualquer ressalva. Não por outra razão, inexiste imputação de 
ocultação ou fraude documental, de modo que, sob essa ótica, é insubsistente a conclusão do 
Fisco no sentido da ocorrência de simulação. (') Via de consequência, não havendo ocultação, 
tampouco se tratando de negócio ilícito, operação intermediária entre empresas operativas, 
regularmente contabilizada, não pode ser considerada abusiva, simplesmente por ser etapa 
`desnecessária' à incorporação final. (') Inexistindo fraude ou simulação nas operações 
realizadas ' o que já fora afastado no caso ' é de reconhecer a sua validade, ainda que tenham o 
propósito único de economizar tributos. Conclusão. Reconhecida a validade dos negócios 
jurídicos levados a efeito pela autora, e afastada a ocorrência de simulação, impõe-se a 
desconstituição do lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, objeto do PAF no 
13005.001065/2009-11, inclusive em relação à glosa das despesas de juros sobre capital próprio 
e à multa qualificada, porque decorrentes da mesma situação fática'. 9. Conquanto a Fazenda 
Nacional tenha interposto recurso de apelação contra a sentença supramencionada, verifica-se 
que assiste razão ao membro do MPF oficiante em promover o arquivamento do presente 
expediente, visto que a discussão restringe-se, por ora, à esfera fiscal/administrativa, não 
havendo elementos indicativos da ocorrência de crime, porquanto não restou comprovada 
deliberada omissão de informação, tampouco prestação de informação falsa à Receita Federal, 
e sim a adoção de procedimento tributário que se entendeu correto à luz da interpretação 
razoável da legislação tributária. 10. Por fim, tendo em vista que ainda não há crédito tributário 
definitivamente constituído, aplica-se ao caso o Enunciado 79 da 2a CCR, que assim dispõe: 
'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'. 11. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP. 

 Deliberação: Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista 
divergente, pela homologação do arquivamento, no qual foi seguida pelo Dr. Carlos Frederico 
Santos. 
O relator, Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, refez seu convencimento e aderiu aos 
termos do voto-vista. 
Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do CPP, nos termos do voto-vista da Drª. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
429. Expediente: 1.29.012.000101/2021-19 - Eletrônico  Voto: 3477/2021 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 ofício encaminhado pelo TCU/Seproc, no qual é informada 

a prolação de acórdão pela 2ª Câmara do TCU, que julgou irregulares as contas de empresa 
privada e de seu dirigente, condenando-os solidariamente ao recolhimento das quantias 
recebidas e ao pagamento de multa no valor de R$ 70.000,00 cada. De acordo com o inteiro 
teor do acórdão, o caso diz respeito à Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela 
Secretaria Nacional de Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas, cujo prazo 
encerrou-se em 31/01/2012, dos recursos captados por força de projeto cultural, que visou a 
realização de mostra nacional itinerante de música instrumental e de dança sobre a história do 
algodão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As peças de informação 
encaminhadas revelam que o responsável pelo projeto cultural se omitiu em relação ao dever 
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de prestar contas dos recursos recebidos, razão pela qual lhe foram impostas sanções 
administrativas. O TCU não apontou, porém, indícios de que o investigado teria se apropriado 
dos valores recebidos (art. 168 do CP) ou mesmo que teria deixado de promover a atividade 
cultural objeto do incentivo (art. 40, §2º, da Lei 8.313/91). Isso porque a decisão da 2ª Câmara 
do TCU limita-se a sancionar os responsáveis pelo descumprimento de seus deveres 
administrativos de prestar contas, sem qualquer consideração adicional. Além disso, cumpre 
destacar que a pretensão punitiva dos crimes tipificados no art. 168 do Código Penal e no art. 
40, §2º, da Lei nº 8.313/91 estaria atingida pela prescrição. Isso porque as peças de informação 
revelam que as quantias foram recebidas entre os anos de 2008 e 2011, e o prazo de prescrição 
dos referidos crimes é de 8 e 3 anos, respectivamente. Homologação do arquivamento. 

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

 
430. Expediente: 1.30.001.001428/2021-16 - Eletrônico  Voto: 2990/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, consistente no 

recebimento indevido de beneficio de prestação continuada ao idoso (LOAS). Relato de que o 
marido da beneficiária recebia valor incompatível com o critério de renda familiar. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A limitação do valor da renda per capita familiar não 
deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento 
objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 
quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo. Outros benefícios já 
concedidos a outro membro da família podem ser excluídos do cálculo da renda familiar para 
fins de concessão de benefício assistencial. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 319889 /PR, 
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/02/2017. No caso dos autos, 
não há elementos que permitam concluir que o benefício era indevido pelo simples fato da 
investigada ser casada, já que não há informações sobre a renda per capita da família. Ademais, 
o fato de ser pessoa idosa e constar informação de que os valores recebidos indevidamente estão 
sendo restituídos por meio de desconto no benefício de pensão por morte, permitem concluir 
que outras searas, principalmente a administrativa e processual civil, atuam de modo mais 
eficaz na defesa do bem jurídico ofendido. Subsidiariedade do direito penal. Aplicação do 
previsto no Enunciado 77 da 2ª CCR. Precedente congênere 2ª CCR: 5021374-
17.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão 788, de 09/11/2020, 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). 

 
431. Expediente: 1.30.001.001790/2017-01 Voto: 2942/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Manifestação apócrifa, na qual o noticiante narra que 

rede de supermercados não promoveria a devida anotação em CTPS, resultando no pagamento 
de 'salário por fora' de funcionários. CP, art. 297, §3º, II. Revisão do arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante, não há nos autos 
lastro probatório mínimo capaz de indicar a ocorrência de crime ou de fundamentar uma 
investigação criminal. A notícia anônima não permite o contato com o denunciante para 
elucidação dos fatos. Denúncia genérica. Ademais, cumpre ressaltar que, segundo dispõe o 
Enunciado nº 26 da 2ª CCR, 'a 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)'. Denúncia genérica. Homologação do arquivamento. 

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

 
432. Expediente: 1.30.001.001839/2021-01 - Eletrônico  Voto: 2919/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Relato de que funcionários de empresas, a mando do investigado, realizaram 

depósitos de grande quantidade de dinheiro (mais de cem mil reais) em agências bancárias da 
Caixa Econômica Federal. A justificativa dos depósitos seria o recebimento de precatórios por 
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uma das empresas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme ressaltado 
pela Procuradora da República, 'Assim como as autoridades policiais, o Ministério Público 
Federal não vislumbra linha investigativa que justifique a instauração de inquérito policial, 
frisando que as eventuais movimentações atípicas noticiadas serão apurados e comunicadas 
pelo COAF às autoridades competentes oportunamente. Como é cediço e como ressaltou a 
Polícia, a decisão de arquivamento, in casu, não faz coisa julgada material, motivo pelo qual, 
surgindo notícia de novos elementos informativos, pode o presente procedimento ser 
desarquivado e a investigação levada a efeito'. Homologação do arquivamento. 

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

 
433. Expediente: 1.30.001.001914/2021-26 - Eletrônico  Voto: 3021/2021 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. Relato de que 

reportagem veiculada em canal de TV aberta 'faz afirmações preconceituosas contra mulatos e 
outros pardos (caboclos, cafuzos, p. ex.), a fim de, através de constrangimento moral, promover 
a destruição da Etnia Mestiça". Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme 
ressaltado pelo membro do MPF, constata-se que a matéria jornalística enaltece a luta histórica 
da população negra contra o racismo, trazendo questionamentos acerca da terminologia 'parda' 
e de seu uso através dos anos. 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). 

 
434. Expediente: 1.30.001.002067/2021-17 - Eletrônico  Voto: 3363/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

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

noticiante solicita modificações no controle de armas no território nacional, no que diz respeito 
ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) e ao SINARM (Sistema Nacional de 
Armas), ressaltando a ideia de que as fábricas de armas de fogo devem indenizar os cidadãos 
baleados, e não o poder público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Manifestação de pensamento de cidadão, sem indicação da prática de conduta criminosa a ser 
investigada. 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). 

 
435. Expediente: 1.30.001.002294/2021-42 - Eletrônico  Voto: 3268/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Noticiante que relata ter sido vítima de suposto crime de assédio 
sexual (art. 216-A do CP), mediante conversa na rede social Instagram. Promoção de 
arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'A relação entre o ofensor e a ofendida, 
conforme análise das mensagens, não ilustra nenhum tipo de ligação profissional ou laboral. 
Na realidade, após leitura da conversa travada entre as partes, apresentada pelo noticiante 
através de um simples `print' do diálogo, percebe-se que se trata de dois ex-namorados, 
afastando completamente a classificação do delito como assédio sexual'. O Procurador da 
República oficiante observa também que, embora os fatos noticiados não sejam da competência 
da Justiça Federal, 'dada a sua atipicidade, o feito não reclama sequer o declínio de competência 
para o Parquet Estadual, merecendo arquivamento desde logo em homenagem ao princípio da 
eficiência.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifesta atipicidade do fato 
relatado. Desnecessidade de declínio de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Homologação do 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. Expediente: 1.31.000.000471/2021-29 - Eletrônico  Voto: 3475/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ocorrência policial em que o noticiante, servidor da 

EMBRAPA, relata que encontrou a carcaça de uma vaca, de patrimônio daquela empresa 
pública, suspeitando tratar-se de um furto do animal, já que o bovino não saiu da propriedade, 
levando a crer que os possíveis criminosos adentraram na propriedade do órgão federal. 
Promoção de arquivamento: 'De fato, não há nenhum elemento exterior, nenhum indício 
qualquer a amparar a conclusão da prática criminosa de furto, pois, o encontro de uma carcaça 
de gado, por si só, não é capaz de inferir a prática de crime de furto. Nesse viés, vislumbra-se 
dos autos que a ocorrência é baseada em ilações sobre eventual conduta criminosa, sem 
qualquer amparo fático por outro elemento de prova. ['] Noutro ponto, dos elementos constantes 
da narrativa acima não há informações que possam auxiliar na identificação dos supostos 
autores do delito, haja vista que não se vislumbra a existência de uma linha investigativa idônea 
para a identificação da autoria, comprovação da materialidade delitiva e das circunstâncias dos 
fatos'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa que não apresenta 
elementos suficientes da materialidade, bem como não há indícios da autoria. Aplicação do 
Enunciado nº 71, que estabelece: '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.' Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. 
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). 

 
437. Expediente: 1.32.000.000179/2021-79 - Eletrônico  Voto: 3385/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime de falsificação de documento público. Relato de que pessoas 

que se identificaram como assentados nos limites de uma terra indígena apresentaram 
documentos supostamente falsos emitidos pelo INCRA (certidões de cadastro rural) no sentido 
de legitimar a ocupação. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Consta dos autos 
que 'o INCRA confirmou a expedição de `Certidão de Cadastro Rural' para as pessoas acima 
indicadas. No entanto, explicitou que as certidões foram posteriormente canceladas, pois 
constatou-se a não observância do procedimento correto na expedição e os requerentes não 
apresentaram os documentos comprobatórios da posse, em sede de revisão administrativa. 
Ainda, a autarquia agrária informou que a área mencionada nas certidões (Gleba Campina) não 
está dentro de reserva indígena'. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'não há falar 
em falsificação de documento público ou uso de documento falso, pois o INCRA confirmou a 
expedição das certidões, ainda que posteriormente tenham sido canceladas por irregularidades 
nos trâmites administrativos'. 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). 

 
438. Expediente: 1.32.000.000891/2020-97 - Eletrônico  Voto: 2921/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. DECISÃO DA 2ª CCR PELO 

PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO DO PROCURADOR 
OFICIANTE. DECISÃO DO CIMPF PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E PELA 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 2a CCR, PARA REANÁLISE DA POSSIBILIDADE DA 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. 
APREENSÃO, NO TOTAL, DE APENAS 2 MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS. BAIXO 
VALOR DO TRIBUTOS ILUDIDOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, POR 
MOTIVO DIVERSO. 1. Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime de 
descaminho (art. 334 do CP), tendo em vista que, durante fiscalização fazendária realizada em 
agência dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida em nome da empresa 
representada e verificou-se que continha mercadoria de origem estrangeira, desprovida de 
documentação comprobatória de seu ingresso regular no país. 2. O membro do MPF promoveu 
o arquivamento com fundamento na tese firmada pelo STF ao julgar o RE 1.116.949/PR, 
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segundo a qual 'sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida 
mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo', notadamente porque a abertura 
da encomenda não foi realizada na presença da remetente ou do destinatário, nem foi precedida 
de autorização judicial. 3. A 2ª CCR/MPF, na Sessão de Revisão 796, de 01/02/2021, não 
homologou o arquivamento, por considerar que o RE 1.116.949/PR ainda não transitou em 
julgado, bem como pela não incidência do princípio da insignificância, em razão da reiteração 
delitiva. 4. Irresignado, o Procurador oficiante interpôs recurso dirigido ao CIMPF, reforçando 
os argumentos expendidos na promoção de arquivamento. 5. Após a manutenção integral da 
deliberação pela 2a Câmara, na Sessão de Revisão 801, realizada no dia 08/03/2021, os autos 
foram enviados ao Conselho Institucional. 6. O CIMPF deliberou, por maioria, na 5a Sessão 
Ordinária, de 09/06/2021, pelo não provimento do recurso e pelo retorno dos autos à 2a 
CCR/MPF, para reanálise da possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no caso 
concreto. 7. Na situação ora em análise, verifica-se que a mercadoria importada irregularmente 
(1 câmera fotográfica) foi avaliada em R$ 2.599,00, com impostos iludidos calculados em R$ 
1.299,50, valor muito inferior, portanto, ao patamar de R$ 20.000,00, estabelecido pelos 
tribunais superiores e pelo Enunciado 49 da 2ª CCR. 8. Quanto às supostas reiterações delitivas, 
após análise mais acurada das informações prestadas pela Receita Federal, apesar de constar a 
notícia da existência de outros 3 autos de infração nos últimos 5 anos à presente autuação, em 
apenas 1 consta relação de mercadoria apreendida (1 câmera fotográfica), importada 
irregularmente em nome da pessoa jurídica ora investigada e avaliada em R$ 3.200,00, cujos 
tributos sonegados somam R$ 1.600,00. 9. Considerando (i) o baixo valor de todos tributos 
iludidos (R$ 2.899,50), (ii) a apreensão, no total, de apenas 2 máquinas fotográficas e (iii) a 
aplicação da pena de perdimento dos bens, é cabível a aplicação excepcional do princípio da 
insignificância ao caso concreto, haja vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 10. 
Homologação do arquivamento, por motivo diverso. 

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

 
439. Expediente: 1.33.002.000111/2021-32 - Eletrônico  Voto: 2920/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S. 
MIGUEL DO OESTE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime de descaminho. Apreensão de produtos de procedência 

estrangeira (vinhos) sem documentação probatória de sua regular importação. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Consta dos autos que ainda não foi encaminhada a 
representação fiscal para fins penais relativa à apreensão noticiada. Informação da Receita 
Federal de que 'o processo fiscal 11060.720741/2021-55 aguarda a anexação/elaboração de 
Auto de Infração de Apreensão de Mercadorias'. Tais as circunstâncias, assiste razão ao 
membro do MPF ao alegar que 'a representação fiscal para fins penais correspondente, quando 
finalizada, será encaminhada ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal por dever legal, 
razão pela qual não há motivo para manter o presente procedimento ativo até a chegada da 
documentação. Logo, por ora, o arquivamento da notícia de fato é a medida adequada, tendo 
em vista que a representação fiscal para fins penais é documento imprescindível para a análise 
do crime de descaminho'. Homologação do 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. Expediente: 1.34.001.001605/2021-15 - Eletrônico  Voto: 3365/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

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

noticiante relata, em síntese, sofrer ameaças de indígenas e de uma senhora que se identifica 
como advogada deles para que saiam de sua propriedade. Alega, ainda, ter presenciado a 
derrubada e corte de eucaliptos. A 4ª CCR, em análise à matéria de sua atribuição, homologou 
o arquivamento do feito e determinou a remessa dos autos à 6ª CCR que, verificando tratar-se 
de possível fato criminal, encaminhou os autos à 2ª CCR/MPF para análise do possível crime 
de ameaça (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que 
não há informações mínimas que permitam o desenvolvimento de investigação criminal. A 
notícia apenas menciona os indígenas sem especificá-los ou fornecer maiores detalhes sobre a 
situação. Representante cientificado do arquivamento. 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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441. Expediente: 1.34.001.005520/2021-06 - Eletrônico  Voto: 3013/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 268 do CP. Manifestação particular em que o 

noticiante insurge-se contra a realização de concurso da Polícia Federal, tendo em vista a atual 
situação de pandemia. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme 
ressaltado pelo membro do MPF, 'por mais que a realização de um certame dessa natureza possa 
resultar em aglomerações, não recomendáveis em plena pandemia, não há como extrair de tal 
fato o elemento subjetivo do delito do art. 268 do Código Penal. Noutro giro, na seara 
cível/administrativa, a Procuradoria da República do Ceará já ajuizou a ação civil pública nº 
0806189-94.2021.4.05.8100, objetivando a suspensão da aplicação das provas do certame para 
o provimento de vagas em cargos da Policia Federal, que estava prevista para ocorrer no dia 23 
de maio de 2021. Assim, não há outras medidas a serem tomadas nas áreas criminal ou cível'. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
442. Expediente: 1.34.001.005610/2021-99 - Eletrônico  Voto: 2914/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime descrito no art. 168 do CP. Suposta apropriação de R$ 524,81, 

valores pertencentes ao titular de uma conta da Caixa Econômica Federal. Revisão de 
arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Informações de que 'a Caixa Econômica Federal 
justificou o desaparecimento dos valores em razão da ocorrência de aparente `erro sistêmico' e, 
em seguida, depositou-os judicialmente'. Tais as circunstâncias, assiste razão ao membro do 
MPF oficiante ao alegar que, 'para a incidência do mencionado tipo penal é necessário que o 
agente se aproprie de coisa alheia móvel, dada em depósito, com a necessária inversão do seu 
ânimo da posse ou animus rem sibi habendi, isto é, que o agente detenha o bem sem intuito de 
o restituir ao seu legítimo proprietário, o que não é possível se denotar da análise do presente 
caso, uma vez que os valores foram comprovadamente restituídos pela CEF ao titular da conta-
corrente, restando demonstrada a ausência de dolo na conduta dos funcionários do banco'. 
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. Expediente: 1.34.003.000243/2019-01 - Eletrônico  Voto: 3258/2021 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento instaurado no âmbito da Operação Jurumirim, com o objetivo de promover as 

medidas de persecução patrimonial necessárias ao sequestro dos bens das organizações 
criminosas investigadas. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Medidas adotadas 
com o ajuizamento dos pedidos de constrição patrimonial em face dos alvos da Operação 
Jurumirim. Exaurimento do objeto. Inexistência 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). 

 
444. Expediente: 1.34.006.000411/2021-44 - Eletrônico  Voto: 3225/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Relato de que determinado perito judicial, nomeado no curso de uma reclamação 
trabalhista ajuizada em face da empresa ora noticiante, em trâmite perante a 7ª Vara do Trabalho 
de Guarulhos, 'faz uma edição de cortes, e com os resultados decorrentes dessa manipulação de 
imagens, apresenta conclusão pericial divorciada da realidade'. Segundo a empresa noticiante, 
esse fato configuraria o crime de falsa perícia. Promoção de arquivamento. Argumento, em 
síntese, de que: 'No caso dos autos, verifica-se que não há nada que sugira ocorrência de fraude 
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na perícia realizada por M', uma vez que em nenhum momento são trazidas informações 
indicando que a perícia foi realizada com elementos objetivamente falsos. Definitivamente, não 
se pode equiparar a edição de uma foto ao comportamento doloso exigido para a configuração 
desse crime. Não se alega, diga-se, que a foto fora modificada com técnicas de manipulação; a 
narrativa indica, ao contrário, que a foto verdadeira sofreu um `corte' que impediu a visão mais 
abrangente dos fatos. Por outro lado, restou evidente que o resultado da perícia se demonstrou 
contrário aos interesses do reclamante, ora representante da notícia crime. Ocorre que, no bojo 
do próprio processo trabalhista, o reclamante e seu advogado exerceram o direito de questionar 
o resultado da perícia e a forma como elas foram realizadas. Nessa seara pode ser eventualmente 
discutida a má-fé do perito, o que poderá sujeitá-lo às sanções correspondentes. Insta salientar 
que a investigação criminal, tendo em vista a ultima ratio do Direito Penal, não se presta a 
discutir acerto ou desacerto de laudos emitidos por profissionais.' Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). 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). 

 
445. Expediente: 1.34.006.000503/2021-24 - Eletrônico  Voto: 3351/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pela 3ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP 

noticiando que reclamante de ação trabalhista teria desistido da demanda após ser recontratado 
pela empresa contra qual demandava, fato que, segundo o juízo, poderia configurar 'conduta 
discriminatória da reclamada na contratação do reclamante mediante a desistência da presente 
demanda'. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltado pelo 
Procurador da República oficiante, 'os fatos narrados não indicam a ocorrência de crimes graves 
ao sistema de órgãos e institutos destinados a preservar, coletivamente, os direitos e deveres 
dos trabalhadores. Em verdade, sequer há adequação típica em relação às normas do sistema 
jurídico penal. A conduta discriminatória, se confirmada, pode configurar eventual ilícito 
laboral ou abuso processual, caracterizado por vício de vontade na desistência da demanda. 
Não havendo nenhum tipo penal que corresponda ao comportamento de condicionar a 
celebração de um contrato à prática de um ato processual dispositivo, não há motivos para que 
o MPF promova nenhum tipo de apuração'. 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). 

 
446. Expediente: 1.34.011.000053/2021-09 - Eletrônico  Voto: 3367/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA 

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

Cidadão. Relato de possível crime contra ordem tributária, previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, 
praticado em tese pelo proprietário de determinada empresa que possivelmente não emitiu notas 
fiscais por serviços prestados a sua empresa entre 2014 e 2020, deixando de recolher impostos 
federais e estaduais. Oficiada, a Receita Federal informou, em síntese, que 'não consta registro 
de procedimento fiscal executado ou em execução no contribuinte nos arquivos desta RFB' e 
não vislumbramos, neste momento, interesse fiscal na abertura de procedimento de fiscalização 
no contribuinte citado'' Promoção de arquivamento, com base no Enunciado nº 79/2ª CCR. 
Irresignado, o ora noticiante interpôs recurso em face do arquivamento. Remessa dos autos à 2ª 
CCR. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Tratando-se de crime contra a ordem tributária, a 
ausência de interesse fiscal pela autoridade fazendária obsta o prosseguimento das 
investigações, uma vez que a constituição do crédito tributário é requisito imprescindível para 
caracterizar a justa causa necessária à persecução criminal. Incidência do Enunciado nº 79/2ª 
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, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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447. Expediente: 1.34.011.000315/2020-46 - Eletrônico  Voto: 3080/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposta prática de crimes contra a ordem tributária e de 

lavagem de dinheiro por representantes de determinada pessoa jurídica privada. Segundo 
consta, os investigados ofereciam a empresas de médio e grande porte o serviço de 
compensação de seus débitos tributários federais, porém, os créditos utilizados para tal 
compensação eram ineficazes a dar quitação. Consta notícia de que os representantes da 
empresa foram alvos de denúncias de organização criminosa, estelionatos, falsidades 
ideológicas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro na Justiça Estadual. Além disso, a 
Receita Federal constatou que a empresa investigada ocultou do Fisco o faturamento bruto total 
dos anos-calendário 2011 e 2012, apresentando posteriormente declarações de faturamento 
eivadas de erros materiais relativos a soma do total anual que consta das declarações, bem como 
deixou de pagar o IRPJ e CSLL e também não recolheu PIS e Cofins, e apresentou o DIPJ dos 
anos-calendário 2010 e 2011 sem movimento, ou seja, sem faturamento, com os campos 
zerados. Por fim, em razão de ter a pessoa jurídica realizado movimentação bancária de valores 
altos, que não foram declarados em documentos fiscais, a SRFB representou também pela 
prática do delito de lavagem de capitais. O Procurador da República na PRM de São Bernardo 
do Campo/SP promoveu a declinação de atribuição a um dos Ofícios especializados em crimes 
de lavagem de capitais na PR/SP. Por sua vez, a Procuradora da República com atuação na 
PR/SP promoveu o arquivamento em relação ao possível crime de lavagem de dinheiro de 
competência federal e, em seguida, determinou a restituição dos autos à PRM ' São Bernardo 
do Campo para apuração dos delitos tributários. Remessa dos autos à 2a CCR/MPF, nos termos 
do art. 62, IV, da LC 75/1993. Conforme ressaltado pela Procuradora oficiante, 'como houve, 
pelos investigados, a sonegação de quantias obtidas através do estelionato praticado em face de 
diversas pessoas jurídicas de direito privado, uma lavagem de tal dinheiro somente poderia ser 
apurada pela Justiça Estadual, falecendo ao MPF qualquer atribuição para investigá-la. No caso 
em tela, nota-se, inclusive, que tal delito já foi investigado em São Bernardo do Campo (') 
infere-se, então, sem maiores sombra de dúvidas, que não cabe, por conta desta RFFP, iniciar 
uma nova investigação de lavagem de dinheiro no âmbito da Justiça 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). 

 
448. Expediente: 1.34.016.000197/2021-15 - Eletrônico  Voto: 3398/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO. APREENSÃO DE 415 

MAÇOS DE CIGARROS. EXISTÊNCIA DE OUTRA APREENSÃO DE CIGARROS EM 
NOME DO INVESTIGADO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS À PRESENTE AUTUAÇÃO, 
PORÉM, EM QUANTIDADE ÍNFIMA (20 MAÇOS). PROCEDIMENTO CRIMINAL 
ANTERIOR ARQUIVADO PELA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 
90 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para 
apurar possível prática do crime de contrabando (art. 334-A do CP), em razão da apreensão, no 
dia 28/04/2020, de 415 maços de cigarros de origem estrangeira em poder do investigado, sem 
comprovação da regular importação. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento 
com fundamento no princípio da insignificância. 3. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da 
LC 75/93). 4. De acordo com o Enunciado 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'. 5. Da análise dos 
autos, constata-se a existência de outro procedimento criminal em desfavor do investigado (NF 
1.34.016.000140/2021-16), no qual apurou a apreensão, no dia 04/04/2020, de 20 maços de 
cigarros de origem estrangeira. Contudo, tal procedimento encontra-se arquivado com base no 
supracitado Enunciado 90. 6. Em que pese a existência de uma autuação anterior ao fato ora 
analisado, certo é que a quantidade de cigarros apreendidos ' mesmo considerando as duas 
autuações (435 maços) ' justifica o arquivamento do presente expediente, 'seja pela diminuta 
reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao 
contrabando de vulto'. 7. 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). 

 
449. Expediente: 1.34.016.000236/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3305/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar conduta que, em tese, se amolda ao tipo penal previsto no 

art. 163, III do CP. Ora noticiado que colidiu um carro com a vidraça de uma agência da Caixa 
Econômica Federal, vindo a quebrar. Promoção de arquivamento, ao argumento de que: 'D. 
informou à polícia militar que emprestou o carro do amigo P., que apesar de ser automático, 
tem os pedais adaptados (invertidos) devido ser deficiente físico. E ao manobrar o veículo 
acabou se confundindo, vindo a acelerar ao invés de frear, assim atingindo a vidraça da agência 
da Caixa Econômica Federal. Diante do exposto, verificando-se que não há repercussão na 
esfera penal (falta de atuação dolosa), não havendo medidas outras a serem adotadas''. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de dolo. 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). 

 
450. Expediente: 1.35.000.000452/2021-53 - Eletrônico  Voto: 3016/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de fato. Manifestação particular em que o noticiante relata que sua mãe e irmãos utilizaram 

documentos falsos na solicitação de benefício previdenciário perante a agência do INSS em 
Maruim/SE. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Conforme ressaltado pela 
autoridade policial, 'Após as diligências realizadas, especialmente a Informação prestada pelo 
Núcleo de Inteligência Previdenciária e Trabalhista de Sergipe, não foi possível identificar nenhum 
benefício ativo tendo com instituidor M. da S. A. e como requerentes/beneficiários citados na 
denúncia'. 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). 

 
451. Expediente: 1.35.000.000825/2021-96 - Eletrônico  Voto: 3350/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Manifestação recebida pelo Disk Denúncia da Polícia Civil/SE noticiando possível 

tentativa de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, §1º), em uma loja de doces. 
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Realização de consulta no Projeto Prometheus, 
sem resultado satisfatório. As diligências preliminares também restaram infrutíferas. Ouvidos, os 
proprietários da possível loja vítima do crime afirmaram desconhecer as informações prestadas na 
denúncia. Inexistência de elementos mínimos que indiquem que o crime, ou sua tentativa, tenha 
ocorrido. 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
452. Expediente: 1.26.000.001835/2021-58 - Eletrônico  Voto: 3392/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. ARQUIVAMENTO. RECURSO 

INTERPOSTO PELO INTERESSADO. RECONSIDERAÇÃO DO ENTENDIMENTO 
PARA O RECONHECIMENTO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de representação 
particular encaminhada à PR/PE, noticiando possível intolerância religiosa por parte dos 
membros integrantes da 2ª Sessão Ordinário do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 
Justiça do MP/PE, durante o julgamento do recurso interposto pelo representante contra a 
decisão de arquivamento proferida nos autos da Solicitação de Informações nº 02/2018. 2. O 
Procurador da República promoveu o arquivamento dos autos ressaltando que, embora de 
competência da Justiça Estadual, torna-se desnecessário o declínio de atribuições ao MPE, uma 
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vez que restou informado nos autos que a prática do suposto crime já foi apreciada em 
procedimento próprio instaurado no âmbito do MP/PE, o qual foi arquivado por ausência de 
justa causa. 3. A Relatora, monocraticamente, considerando o Enunciado n. 57 da 2ª CCR, não 
conheceu da remessa, uma vez que a promoção de arquivamento teve como fundamento a 
informação de que os fatos já teriam sido apurados, o que torna desnecessária a análise pelo 
Colegiado, e determinou a devolução dos autos à origem. 4. Sobreveio, então, recurso 
interposto pelo interessado, repetindo os termos de sua representação inicial e reforçando a 
existência de irregularidades na condução de seu procedimento no âmbito do MP/PE, 
ressaltando, ainda, que a manifestação de arquivamento do MPF também seria irregular, uma 
vez que se deu a favor dos acusados. Há, também, pedido para que o feito seja encaminhado à 
Justiça Estadual. 5. Revisão. 6. Embora haja notícia de que os fatos indicados pelo representante 
já tenham sido apurados no âmbito do MP/PE por meio de notícia de fato, verifica-se a 
necessidade de se reconhecer o declínio de atribuições ao MP/PE, para a adoção das 
providências cabíveis, uma vez que, além de se tratar de possível crime cometido contra 
particular por membros do MP/PE, fato que atrai a atribuição da justiça estadual, o 
representante reforça fatos ligados ao trâmite de procedimento do Ministério Público Estadual. 
7. Reconsideração para reconhecimento do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela reconsideração do 
entendimento para reconhecimento do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
453. Expediente: 1.34.001.004171/2021-05 - Eletrônico  Voto: 3073/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE RACISMO POR MEIO DE SALA DE BATE-

PAPO. A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE RACISMO NÃO OCORRE APENAS 
QUANDO O PRÓPRIO AGENTE PRIVA, DIFICULTA OU LIMITA À PESSOA 
DISCRIMINADA O ACESSO OU GOZO DE DETERMINADO BEM OU DIREITO, MAS 
TAMBÉM QUANDO ELE INDUZ OU INCITA QUE OUTRA PESSOA PASSE A TER 
PRECONCEITO OU PRATIQUE ATOS DE DISCRIMINAÇÃO. CRIME FORMAL, QUE 
ESTARÁ CONSUMADO COM A SIMPLES PUBLICAÇÃO DA MENSAGEM RACISTA. 
RECEBIMENTO DO ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO. CONDUTA PRATICADA 
EM CANAL DE COMUNICAÇÃO RESTRITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
INTERNACIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. 
Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de racismo por usuário de sala de 
bate-papo que teria postado a seguinte mensagem: 'Negro é uma espécie endemica que deveria 
ser extinto'. 2. Promoção de arquivamento e remessa dos autos à 2a CCR/MPF (art. 62, IV, da 
LC 75/93). 3. Sobre a materialização do discurso criminoso, o STF assim já se manifestou: 'O 
discurso discriminatório criminoso somente se materializa após ultrapassadas três etapas 
indispensáveis. Uma de caráter cognitivo, em que atestada a desigualdade entre grupos e/ou 
indivíduos; outra de viés valorativo, em que se assenta suposta relação de superioridade entre 
eles e, por fim; uma terceira, em que o agente, a partir das fases anteriores, supõe legítima a 
dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos 
fundamentais do diferente que compreende inferior' (RHC 134.682/BA, Primeira Turma, DJe-
191, divulgado em 28.08.2017, publicado em 29.08.2017). 4. No caso, observa-se, em 
princípio, a materialização do crime previsto no art. 20 da Lei 7.716/89, com a qualificadora de 
seu § 2º, uma vez que a publicação (i) demonstra a crença de que certas pessoas são inferiores 
em razão da cor da pele, (ii) expressa essa falsa ideia de superioridade e (iii) supõe legítima a 
eliminação de grupo de seres humanos. 5. Diversamente do que consta da promoção de 
arquivamento, a caracterização do crime de racismo não ocorre apenas quando o próprio agente 
priva, dificulta ou limita à pessoa discriminada o acesso ou gozo de determinado bem ou direito, 
mas também quando ele induz ou incita que outra pessoa passe a ter preconceito ou pratique 
atos de discriminação, como na hipótese. 6. Cumpre observar, ainda, que se trata de crime 
formal, ou seja, não se exige, para a consumação, a produção de qualquer resultado 
naturalístico. O delito em questão estará consumado com a simples publicação da mensagem 
racista, independentemente de que outra pessoa, de fato, passe a ter preconceito ou pratique 
atos de discriminação. 7. Precedentes congêneres da 2ª CCR: NF 1.29.000.003795/2018-71, 
730ª Sessão de Revisão, de 26/11/2018; JF-RJ-5066737-61.2019.4.02.5101-PIMPCR, 763ª 
Sessão de Revisão, de 09/03/2020; JF/MT-1015339-17.2019.4.01.3600-INQ, 777ª Sessão de 
Revisão, de 03/08/2020; NF 1.33.007.000004/2021-64, 799ª Sessão de Revisão, de 22/02/2021. 
8. Todavia, considerando que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, 
sem qualquer indício de participação de pessoa situada no exterior, a atribuição para análise do 
caso concreto é do Ministério Público Estadual. 9. Segundo decisão do STF no RE 
628.624/MG, 'Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o 
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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'. 10. Em caso similar, o STJ entendeu que 'A troca de conteúdos ilícitos por meio de 
mensageiros eletrônicos por integrantes de grupo específico não carrega a potencialidade 
automática de visualização desse material no exterior, ainda que demonstrada a presença de um 
componente que criou sua conta com vinculação a linha telefônica de prefixo estrangeiro' (CC 
175.525/SP, Terceira Seção, DJe 11/12/2020). 11. Esta 2a Câmara adotou o mesmo 
entendimento no procedimento 1.34.001.003887/2021-87, julgado na Sessão de Revisão 813, 
de 21/06/2021. 12. 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). 

 
454. Expediente: 1.35.000.001364/2020-98 - Eletrônico  Voto: 3059/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. 

REVISÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSÍVEL CRIME ANTECEDENTE DE SONEGAÇÃO 
FISCAL, QUE, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, DEMANDA A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA 
DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. AUSENTE A CONSTITUIÇÃO DO 
CRÉDITO E, POR CONSEQUÊNCIA, O CRIME ANTECEDENTE NÃO RESTOU 
CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. POSSÍVEIS CRIMES DE 
INTERESSE DA JUSTIÇA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de 
Relatório de Informação Financeira ' RIF encaminhado pelo COAF comunicando a realização de 
movimentações financeiras atípicas por pessoa física. Segundo consta, o representado, além de ter 
movimento recursos incompatíveis com sua renda declarada, movimentaria recursos por meio das 
contas de seu filho e sua irmã. Possível prática do crime de lavagem de capitais previsto no art. 1º 
da Lei nº 9.613/98. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. 3. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 
4. Realização de diligências para elucidação dos fatos. 5. A Secretaria de Pesquisa e Análise ' SPEA 
retornou pedido de pesquisa evidenciando que foram localizados diversos processos de cobrança 
(execução judicial) em desfavor do representado, em curso na Justiça Estadual de Sergipe, que 
indicam sua provável insolvência, inclusive com bloqueio de suas contas bancárias. Por conta disto, 
considerou-se a possibilidade de o representado utilizar a conta bancária de seu filho e de sua irmã, 
para movimentação de valores, que, segundo consta nos bancos de dados, se relacionam com 
atividade de locação de maquinário agrícola e caminhão. Tal ato configuraria tanto o crime de 
sonegação fiscal, quanto o de possível fraude à execução em trâmite na justiça estadual. 6. Também 
há a informação de repasses financeiros a dois Delegados de Polícia que, segundo pesquisas em 
fontes abertas, seriam da Polícia Civil de Sergipe. A pesquisa também indicou que um dos referidos 
Delegados está sendo investigado por possível prática do crime de corrupção, tendo em vista 
denúncia de que um detento teria realizado pagamento ao servidor para usufruir de condições 
melhores na delegacia. Em pesquisa ao TJSE, verificou-se, ainda, que o representado figura como 
réu em ações penais pelo crime de estelionato. 7. Após análise das informações, verificou-se a 
possibilidade de o representado ter se utilizado das referidas movimentações financeiras atípicas 
para fins de sonegação fiscal, delito que também seria antecedente à possível lavagem de capitais e 
de possível atribuição da Justiça Federal. 8. Oficiada, a Receita Federal informou que não foram 
encontrados processos administrativos fiscais ou ações fiscais contra o representado. 9. 
Considerando a ausência de constituição definitiva de crédito tributário, a materialidade de possível 
crime de sonegação fiscal, possível crime antecedente à suposta lavagem, não restou caracterizada. 
Aplicação do Enunciado 79 da 2ª CCR e Súmula Vinculante nº 24 do STF. Inexistência, por ora, da 
configuração de delito precedente para justificar a apuração de eventual prática de crime de lavagem 
de capitais. Providências cabíveis já adotadas junto à Receita Federal, que, por dever de ofício, tem 
o compromisso de comunicar o MPF de eventual crime tributário constatado em procedimento de 
fiscalização. Precedentes 2ª CCR: NF 1.25.000.001015/2021-01, Sessão de Revisão 811, de 
08/06/2021; NF 1.34.001.001798/2021-04, Sessão de Revisão 806, de 26/04/2021 e NF 
1.18.000.001552/2020-05, Sessão de Revisão 788, de 09/11/2020, todos unânimes. Homologação 
do arquivamento. 10. Dada a gravidade das informações contidas no RIF, torna-se necessário o envio 
de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para que tome ciência das pesquisas aqui 
realizadas e adote as providências que entender cabíveis. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual. 11. Homologação do arquivamento em relação ao crime de lavagem 
de capitais, tendo em vista que, no momento, o possível crime antecedente não restou configurado. 
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Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual para apuração da possível 
prática do crime de fraude à execução e de possível repasse financeiro indevido a servidores públicos 
estaduais. 

 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). 

 
Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
455. Expediente: JF/CRI/SC-5001244-

11.2021.4.04.7204-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 3027/2021 Origem: GABPRM1-NJW - 
NAZARENO JORGEALEM 
WOLFF 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. INVIABILIDADE DE OFERECIMENTO 
DO ANPP APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. 
ENUNCIADO N° 98 DA 2ª CCR. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. 
Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que 
o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, II, do CP, à pena de 
2 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes na 
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00. 2. 
Após interposição de recurso de apelação, o TRF4 negou provimento ao apelo defensivo, 
recebeu os embargos de declaração opostos pela defesa e determinou a remessa dos autos 
à origem a fim de que fosse analisada a possibilidade de oferta do ANPP. 3. O Procurador 
da República oficiante deixou de oferecer o ANPP ressaltando a conduta criminosa 
reiterada do réu, que foi definitivamente condenando em outra ação penal pelo crime de 
descaminho, e a existência do trânsito em julgado da sentença condenatória da ação ora 
em análise. 4. A defesa apresentou recurso aduzindo que 'quanto ao trânsito em julgado 
referente aos fatos apurados na ação penal que deu origem ao presente ANPP, verifica-se 
a impossibilidade de arguí-lo para inviabilizar o ANPP, sob pena de tornar totalmente 
incongruente a decisão do TRF4. Ademais, não há qualquer vedação nesse sentido ao 
longo do art. 28-A,do CPP' 5. Remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, 
§ 14, do CPP. 6. Primeiramente, cumpre ressaltar que, no que se refere ao órgão ministerial 
com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, este Colegiado, no 
julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na 
Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da 
questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 
7. Ademais, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo 
de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: 
I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser 
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não 
há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, 
a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da 
atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em 
grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Decisão 505/2020, 
CA 526/2020 ' AJCA/GABPGR 'PGR-00484615/2020', Procedimento de Conflito de 
Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Contudo, torna-se desnecessária a remessa dos 
autos ao Membro do MPF com atribuição para análise dos autos, uma vez que é possível 
verificar, de plano, a inviabilidade do acordo de não persecução penal em razão do advento 
do trânsito em julgado da sentença condenatória para o réu. Nesse sentido é o Enunciado 
nº 98 da 2ª CCR dispõe que: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal 
no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os 
requisitos legais (')' (sem grifo no original). 9. Inviabilidade de oferecimento do ANPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
456. Expediente: JF-GRU-0001793-

95.2018.4.03.6119-APN 
- Eletrônico  

Voto: 3244/2021 Origem: GABPRM2-CNM - 
CRISTINA NASCIMENTO 
DE MELO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF 

EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS QUE APONTAM 
PARA A REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA 
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PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal 
instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime 
previsto no art. 155, §1º, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de 
ofertar o acordo de não persecução penal, ressaltando existência de elementos que 
indiquem conduta criminosa reiterada do investigado. 3. Recurso da defesa e remessa 
dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. Um dos requisitos para o oferecimento do 
acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica 
na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 
infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou 
entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado 
constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo 
n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 
5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 6. 
No caso, verifica-se dos autos que o investigado possui diversos registros criminais, 
tendo, inclusive, ações penais transitadas em julgado, circunstância que aponta para a 
reiteração na conduta criminosa e impede o oferecimento de acordo de não persecução 
penal, com fundamento no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 7. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
457. Expediente: JF/ITJ/SC-5007350-

55.2013.4.04.7208-APE - 
Eletrônico  

Voto: 2903/2021 Origem: GABPRM4-DAD - 
DARLAN AIRTON DIAS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO 
PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO (CPP, ART. 28-A, § 2°, INCISO III). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado 
pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, do CP. 2. O Procurador da República 
oficiante deixou de oferecer o acordo ressaltando que o réu possui conduta criminal 
reiterada, uma vez que foi denunciado pela prática de outro crime no curso do período de 
prova da suspensão condicional do processo. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 
2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é 
que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Além disso, o art. 28-A, § 2°, inciso III, do CPP, por sua vez, estabelece não ser cabível o 
acordo na hipótese de ter sido o agente beneficiado nos 05 (cinco) anos anteriores ao 
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou 
suspensão condicional do processo. 5. No presente caso, verifica-se previamente que o 
denunciado já foi beneficiado com proposta de suspensão condicional do processo (neste 
feito), tendo, no entanto, descumprido o disposto no art. 89, § 4º, da Lei n° 9.099/95, o que 
resultou na revogação do acordo celebrado. 6. Conforme já decidiu a 2ª CCR 
'Considerando que não se aplica o ANPP na hipótese de ter sido o agente beneficiado com 
suspensão condicional do processo nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da 
infração (art. 28-A'§2º'III do CPP), com maior razão, não caberá se já tiver sido 
beneficiado na ação penal que se pretende a realização do acordo, como no caso em 
análise.' (JF/PR/MGA-5000216-44.2012.4.04.7003-APN, 788ª Sessão de Revisão, 
unânime). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, no caso 
concreto. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
458. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5014874-

67.2021.4.04.7000 - Eletrônico  
Voto: 3155/2021 Origem: 5A.CAM - 

5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E 
REVISÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, 
DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE 
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EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados 
pela prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1º, V, e §2º, II, da Lei nº 9.613/98 ' com 
redação anterior à dada pela lei 12.683/12) c/c art. 29, na forma do artigo 71, ambos do 
Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o ANPP, 
ressaltando que o crime de lavagem ora imputado aos denunciados 'foi cometido no mesmo 
contexto fático dos crimes antecedentes de contrabando, descaminho e associação 
criminosa já julgados na Ação Penal nº 5002258-89.2014.4.04.7005'. Dessa forma, 
considerando o concurso material e/ou continuidade delitiva com os referidos crimes, as 
penas mínimas cominadas aos delitos citados ultrapassam o limite de 4 anos. 3. Recurso da 
defesa de M.G.B. e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Com relação 
ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, importante observar que esta 
2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo 
quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso 
material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do 
CPP (inferior a 4 anos). 5. No caso, a soma das penas dos delitos atribuídos à acusada 
ultrapassa o previsto no art. 28-A do CPP e, por consequência, impede o oferecimento do 
acordo de não persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5007273-
44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180-
19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 6. 
Prosseguimento da persecução penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 
adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
459. Expediente: 1.00.000.009628/2021-58 – Eletrônico 

(5000534-83.2018.403.6113)  
Voto: 2953/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
FRANCA-SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A REITERAÇÃO 
DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente 
de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que P.C.R. e 
M.D.P.C.S. foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal. 
2. O Procurador da República oficiante manifestou-se contrariamente ao acordo de não 
persecução penal em relação a P.C.R., ressaltando que 'o acusado está sendo processado em 
várias outras ações que, por conexão, tramitam nessa 1ª Vara Federal de Franca, pela prática 
de condutas similares às tratadas neste feito. Dessa forma, os elementos probatórios existentes 
indicam que estamos diante de urna conduta habitual, profissional (art. 28-A, §2º, II, CP), pois 
o acusado, valendo-se de seu cargo de servidor público, cometeu condutas fraudulentas que 
levaram à concessão indevida de benefícios previdenciários. Assim, constata-se que o acordo 
em questão não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime'. 3. Recurso da defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP. 4. Um dos requisitos 
para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o 
benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que 
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 
infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento 
no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao 
oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, 
Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de 
Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 6. No caso, segundo restou informado nos autos, 
embora não ostente condenação transitada em julgado, o réu possui responde a várias ações 
penais similares à ora analisada, circunstância que aponta para a reiteração na conduta 
criminosa e impede, segundo entendimento da 2ª CCR, o oferecimento de acordo de não 
persecução penal, com fundamento no art. 28-A, §2°, II, do CPP. 7. Prosseguimento da ação 
penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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460. Expediente: 1.00.000.012693/2021-61 – Eletrônico 
(5001685-52.2019.403.6181)  

Voto: 3334/2021 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, 
§ 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO 
PENAL. A DEFESA DEMONSTROU INTERESSE NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO NA 
PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal. Ação penal (JF/SP-5001685-52.2019.4.03.6181-APORD) 
proposta em desfavor do acusado pela prática do crime descrito no art. 289, § 1º, do CP. 2. O 
membro do MPF deixou de oferecer o acordo, ao fundamento de que a denúncia foi recebida 
antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa 
dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. A 2a CCR/MPF possui 
entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, 
quando se tratar de processos que estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 
13.964/2019, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 
2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 5. Cumpre ressaltar, ainda, que a questão está em debate 
no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-
Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de 
Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que 
estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 
13.964/2019'. 6. Ademais, no presente caso, com maior razão, é cabível a análise quanto à 
possibilidade do oferecimento do acordo, visto que, conquanto tenha ocorrido o recebimento 
da denúncia em novembro de 2019, verifica-se que a defesa, por meio da DPU, demonstrou 
interesse na celebração do ANPP em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos após 
a citação do réu. 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República para 
consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos 
exigidos para a eventual propositura do acordo no caso concreto. Havendo discordância, 
faculta-se ao oficiante que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a 
designação de outro membro do MPF para dar continuidade ao feito. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
461. Expediente: 1.00.000.012702/2021-13 – Eletrônico 

(5012014-49.2019.4.04.7005)  
Voto: 3335/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, 
§ 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO 
PENAL. A DEFESA DEMONSTROU INTERESSE NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO NA 
PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de 
acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor dos 
acusados pela prática do crime de descaminho. 2. O membro do MPF deixou de oferecer o 
acordo ao réu E. P. S., ao fundamento de que a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor 
da Lei 13.964/2019. 3. Interposição de recurso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos 
termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. A 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela 
possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, quando se tratar de processos 
que estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019, conforme disposto em 
seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). 
5. Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no 
sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: 
eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, 
quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. No caso concreto, com maior razão, é cabível 
a análise quanto à possibilidade do oferecimento do acordo, visto que, conquanto tenha ocorrido 
o recebimento da denúncia no dia 19/12/2019, verifica-se que o réu só foi citado em 
04/09/2020, ou seja, após a vigência da Lei 13.964/2019. Observa-se, ainda, que a defesa, por 
meio da DPU, demonstrou interesse na celebração do ANPP em sua primeira oportunidade de 
manifestação nos autos após a citação do acusado. Além disso, a decisão judicial na qual 
manteve o recebimento da peça acusatória ocorreu apenas no dia 06/07/2021. Tais as 
circunstâncias, o argumento invocado pelo membro do MPF não se mostra adequado para fins 
de justificar a negativa do oferecimento de ANPP na presente hipótese. 7. Necessidade de 
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retorno dos autos ao Procurador da República para consideração do entendimento firmado pela 
2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo 
no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que requeira, com fundamento 
em sua independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos 
para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
462. Expediente: 1.00.000.012906/2021-54 – Eletrônico 

(5000328-88.2019.4.04.7028)  
Voto: 3337/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM 
CONDUTA CRIMINAL HABITUAL (ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO 
DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 
ação penal em que o réu foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 c/c 299 
do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. O membro do MPF deixou de 
propor o acordo de não persecução penal, alegando que 'o réu possui amplo histórico de 
antecedentes criminais, com condenações por crimes diversos, o que evidencia que ele possui 
conduta criminal habitual e faz dela o seu meio de vida e sustento, sendo que a celebração do 
acordo não se mostra suficiente e adequada para a reprovação e prevenção de novos crimes'. 3. 
Recurso da defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, 
do CPP. 4. O art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser 
o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. 
Considerando o referido dispositivo legal, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a 
existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do 
acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 
773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 
25/05/2020, unânime. Ressalva de entendimento pessoal. 6. Consta dos autos informação de 
que há outras ações penais em nome do acusado, circunstância que, segundo entendimento da 
2ª CCR, aponta para a reiteração/habitualidade de conduta criminosa e impede o oferecimento 
de ANPP, com fundamento no art. 28-A, § 2°, II, do CPP. 7. Prosseguimento da ação penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
463. Expediente: 1.20.004.000442/2020-20 - Eletrônico  Voto: 3339/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA PARA A REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE DO 
OFERECIMENTO DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal. Suposta 
prática de crime contra a ordem tributária. 2. O Procurador da República deixou de propor o 
acordo, alegando que 'não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo 
em vista a danosidade do fato, que culminou em prejuízo superior a 5 (cinco) milhões de reais 
aos cofres públicos'. Ressaltou, ainda, que não houve 'acordo quanto à reparação do dano ou da 
demonstração da impossibilidade econômico-financeira de fazê-lo'. 3. Recurso da defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O inciso I do art. 
28-A do CPP dispõe que uma das condições para a celebração do acordo é reparar o dano ou 
restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Contudo, nesse ponto, não basta 
o investigado alegar dificuldades financeiras para se eximir de tal condição, devendo 
comprovar suas alegações por meio de elementos de prova. 5. No caso, verifica-se que o 
membro do MPF oficiante concedeu prazo para que a investigada juntasse aos autos acervo 
probatório para demonstrar a regularização da empresa e a impossibilidade de ressarcir ao 
erário, o que não foi feito. 6. Tais as circunstâncias, como não restou preenchida a condição 
prevista no inciso I do art. 28-A do CPP, mormente em razão da falta da demonstração da 
impossibilidade de reparação do dano, não é cabível o ANPP na hipótese em análise. 7. 
Prosseguimento da persecução penal. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
464. Expediente: 1.20.004.000444/2020-19 - Eletrônico  Voto: 3340/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA PARA A REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE DO 
OFERECIMENTO DO ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal. Suposta 
prática de crime contra a ordem tributária. 2. O Procurador da República deixou de propor o 
acordo, alegando que 'não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo 
em vista a danosidade do fato, que culminou em prejuízo superior a 5 (cinco) milhões de reais 
aos cofres públicos'. Ressaltou, ainda, que não houve 'acordo quanto à reparação do dano ou da 
demonstração da impossibilidade econômico-financeira de fazê-lo'. 3. Recurso da defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O inciso I do art. 
28-A do CPP dispõe que uma das condições para a celebração do acordo é reparar o dano ou 
restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Contudo, nesse ponto, não basta 
o investigado alegar dificuldades financeiras para se eximir de tal condição, devendo 
comprovar suas alegações por meio de elementos de prova. 5. No caso, verifica-se que o 
membro do MPF oficiante concedeu prazo para que o investigado juntasse aos autos acervo 
probatório para demonstrar a regularização da empresa e a impossibilidade de ressarcir ao 
erário, o que não foi feito. 6. Tais as circunstâncias, como não restou preenchida a condição 
prevista no inciso I do art. 28-A do CPP, mormente em razão da falta da demonstração da 
impossibilidade de reparação do dano, não é cabível o ANPP na hipótese em análise. 7. 
Prosseguimento da persecução penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
465. Expediente: 1.20.004.000522/2020-85 - Eletrônico  Voto: 3395/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO SIMPLES. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática 
do crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 297), tendo em vista a apresentação 
de CNH inidônea à Polícia Rodoviária Federal. 2. O Membro do MPF, considerando presentes 
os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, determinou a notificação 
do interessado para manifestação de interesse e designou audiência extrajudicial para 
formalização da medida. 3. Durante as tratativas, o réu confessou ter utilizado o documento 
falso perante os policiais rodoviários, mas informou que não sabia da falsidade. 4. O Procurador 
da República oficiante promoveu o arquivamento do presente incidente, ressaltando que a 
'ausência de confissão formal e circunstanciada pelo investigado da prática do crime resulta na 
impossibilidade de celebração do acordo de não persecução penal'. Diante da inviabilidade do 
ANPP, foi oferecida denúncia em desfavor do réu. 5. Após, a filha do investigado entrou em 
contato e informou que o investigado desejaria uma nova audiência para o oferecimento do 
acordo, ressaltando que, na nova oportunidade, assumiria os fatos. 6. O Procurador oficiante, 
considerando que o pedido foi formulado pela filha do investigado e que, em audiência, este já 
havia se declarado inocente, indeferiu o pedido de nova audiência. 7. Nova manifestação, dessa 
vez assinada pelo investigado, solicitando nova audiência para oferecimento do ANPP. 8. 
Remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 9. 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, diga-se, aquela indicada pelo titular da ação 
penal. A confissão qualificada, que corresponde a uma alegação de inocência, ou parcial é 
incompatível com a celebração de acordo de não persecução penal. Precedente NF 
1.34.007.000272/2020-68, Sessão de Revisão nº 799, de 22/02/2021 e IANPP 5031331-
76.2019.4.02.5101, Sessão de Revisão nº 763, de 09/03/2020, unânimes. 10. Em análise ao 
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vídeo da audiência, verifica-se que o investigado foi alertado sobre a necessidade de se realizar 
a confissão simples dos fatos, tendo mantido a versão pela sua inocência. Nota-se, inclusive, 
que o Procurador da República tentou mais de uma vez obter os esclarecimentos necessários e 
a confissão simplificada, porém, sem sucesso. 10. Inviabilidade do oferecimento de acordo de 
não persecução penal, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do 
CPP. 11. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
466. Expediente: 1.29.000.001625/2021-58 - Eletrônico  Voto: 3362/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM 

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO 
CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O 
LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado 
no âmbito de ação penal em que P.R. e C.K. foram denunciados pela prática do crime previsto 
no artigo 297, § 3º, II, do Código Penal, na forma do artigo 29 e artigo 70, ambos do Código 
Penal, em continuidade delitiva. C.K também foi denunciada individualmente pelo crime do 
artigo 297, § 3º, II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, também em continuidade 
delitiva. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução 
penal aos denunciados, ressaltando a insuficiência da medida, 'tendo em vista as inúmeras 
práticas delituosas apontadas na própria denúncia, que indicam conduta, no mínimo, habitual, 
bem como por entender que a celebração de acordo não seria suficiente para a reprovação e 
prevenção dos crimes, haja vista sua gravidade'. 3. Recurso da defesa de CK e remessa dos 
autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Por ocasião da Sessão de Revisão nº 
804, o Colegiado deliberou, à unanimidade, pela devolução dos autos à origem para reanálise 
dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP. 5. Em reanálise, o MPF novamente negou o 
oferecimento do ANPP ressaltando que além da continuidade delitiva, em virtude da existência 
de concurso material, as penas cominadas aos delitos praticados no ano de 2014 devem ser 
somadas às penas dos crimes cometidos em 2015, que resulta em uma pena mínima maior que 
o patamar previsto no art. 28-A do CPP. 6. A defesa interpôs recurso ressaltando que a 
discordância da Procuradora da República oficiante contraria o determinado pela CCR, pois, 
no seu entender, ao discordar do oferecimento do ANPP a Procuradora oficiante deveria ter 
solicitado a designação de outro membro do MPF. Aduziu, ainda, que o concurso material 
citado pela Procuradora oficiante não estaria descrito na denúncia. Nova remessa dos autos à 
2º CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 7. Primeiramente, cumpre esclarecer que a 2ª 
CCR, por ocasião do julgamento do primeiro recurso, determinou o retorno dos autos à origem 
para que o membro oficiante fizesse apenas a reanálise dos requisitos previstos no art. 28-A do 
CPP, inexistindo determinação para o oferecimento do ANPP. A observação de designação de 
outro membro do MPF em caso de discordância é voltada unicamente para o caso de o membro 
oficiante discordar da reanálise, o que não ocorreu no caso. Portanto, não há irregularidade 
procedimental a ser corrigida no presente feito. 8. Ultrapassado este ponto, passa-se à análise 
do mérito. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre 
observar que esta 2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a 
propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, 
em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 
28-A do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: 
Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo 
n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 9. 
No presente caso, verifica-se que, ainda que o concurso material não tenha sido capitulado na 
denúncia, a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 297, § 3º, II, na forma do 
artigo 29 e artigo 70, todos do CP, em continuidade delitiva, cuja pena mínima, já com a fração 
mínima da continuidade, resulta em 2 anos e 4 meses. A ré também foi denunciada 
individualmente pelo crime do artigo 297, § 3º, II, em continuidade delitiva, resultando, 
novamente, na pena mínima de 2 anos e 4 meses, resultando, pelo somatório das penas mínimas, 
em um patamar superior ao limite de 4 anos previsto no art. 28-A do CPP. 10. Inviabilidade do 
oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que 
não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 11. Prosseguimento 
da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
467. Expediente: 1.33.003.000346/2019-08 - Eletrônico  Voto: 3338/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal. Suposta prática do crime previsto no artigo 289, 

§ 1º, do CP. O membro do MPF deixou de oferecer o acordo, alegando que, 'Tendo em vista 
que a investigada é acusada de ter praticado em duas oportunidades distintas o crime de moeda 
falsa, é incabível o oferecimento do acordo de não persecução criminal em relação a ela, visto 
que as penas mínimas somadas dos dois delitos ultrapassam os 4 anos'. Recurso da defesa. 
Remessa dos autos nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Importante destacar que a 2a CCR 
já firmou entendimento no sentido de ser incabível a propositura do acordo quando o cômputo 
das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou 
continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). 
Precedente: 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão 770, de 25/05/2020. Este Colegiado também 
firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado 
constitui, em regra, óbice ao oferecimento do ANPP. Precedentes: 1.29.000.002053/2020-43, 
Sessão 773, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão 770, de 25/05/2020. Consta 
dos autos que a ora acusada foi denunciada, em duas oportunidades, pela prática do crime de 
moeda falsa. Tais as circunstâncias, é inviável o oferecimento do acordo no caso concreto, seja 
pelo fato de que as penas mínimas somadas dos dois delitos ultrapassam os 4 anos, seja em 
razão da reiteração/habitualidade de conduta criminosa. Não preenchimento dos requisitos 
previstos no art. 28-A do CPP. Prosseguimento da ação penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 
468. Expediente: 1.20.004.000449/2020-41 - Eletrônico  Voto: 3332/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DO 

ACORDO PELO MPF. DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO ÀS CONDIÇÕES 
APRESENTADAS NA PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, COM 
FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP. NORMA QUE PREVÊ A REMESSA DOS 
AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. NÃO CONHECIMENTO DA 
REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal. Suposta prática de crime contra a 
ordem tributária. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério Público Federal. Discordância da 
defesa quanto às cláusulas apresentadas e oferecimento de contraproposta. As negociações 
foram encerradas, com a determinação de arquivamento dos autos. Recurso apresentado pela 
defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 3. O art. 28-A, § 14, do CPP, estabelece que a 
remessa ao órgão superior do Ministério Público somente se dá na hipótese de haver a recusa 
do membro do MP em propor o acordo de não persecução penal. 4. No caso, entretanto, o 
membro do MPF oficiante efetivamente ofereceu o ANPP ao investigado, sendo que, no 
momento de se ajustar as condições, não houve consenso entre as partes, razão pela qual 
inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 5. Entendimento firmado de que não é 
cabível o envio dos autos para análise da 2ª CCR quando, oferecido o acordo de não persecução 
penal pelo membro do Ministério Público Federal, a parte discordar das cláusulas estipuladas, 
uma vez que o art. 28-A, § 14, do CPP, prevê a possibilidade de remessa ao órgão superior 
apenas no caso de recusa ministerial em propor o acordo. 6. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
1.00.000.002766/2021-14, Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021; JF/PR/CUR-5008935-
43.2020.4.04.7000-IANPP, Sessão de Revisão 784, de 05/10/2020. 7. 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). 

 
469. Expediente: 1.20.004.000450/2020-76 - Eletrônico  Voto: 3333/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DO 

ACORDO PELO MPF. DISCORDÂNCIA DA DEFESA QUANTO ÀS CONDIÇÕES 
APRESENTADAS NA PROPOSTA. ENVIO DOS AUTOS À 2ª CCR, COM 
FUNDAMENTO NO ART. 28-A, § 14, DO CPP. NORMA QUE PREVÊ A REMESSA DOS 
AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR SOMENTE NA HIPÓTESE DE RECUSA POR PARTE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ANPP. NÃO CONHECIMENTO DA 
REMESSA. 1. Incidente de acordo de não persecução penal. Suposta prática de crime contra a 
ordem tributária. 2. Oferecimento do acordo pelo Ministério Público Federal. Discordância da 
defesa quanto às cláusulas apresentadas e oferecimento de contraproposta. As negociações 
foram encerradas, com a determinação de arquivamento dos autos. Recurso apresentado pela 
defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 3. O art. 28-A, § 14, do CPP, estabelece que a 
remessa ao órgão superior do Ministério Público somente se dá na hipótese de haver a recusa 
do membro do MP em propor o acordo de não persecução penal. 4. No caso, entretanto, o 
membro do MPF oficiante efetivamente ofereceu o ANPP à investigada, sendo que, no 
momento de se ajustar as condições, não houve consenso entre as partes, razão pela qual 
inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 5. Entendimento firmado de que não é 
cabível o envio dos autos para análise da 2ª CCR quando, oferecido o acordo de não persecução 
penal pelo membro do Ministério Público Federal, a parte discordar das cláusulas estipuladas, 
uma vez que o art. 28-A, § 14, do CPP, prevê a possibilidade de remessa ao órgão superior 
apenas no caso de recusa ministerial em propor o acordo. 6. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 
1.00.000.002766/2021-14, Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021; JF/PR/CUR-5008935-
43.2020.4.04.7000-IANPP, Sessão de Revisão 784, de 05/10/2020. 7. 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). 

 
Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
Nos processos de relatoria do Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e a 
Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
470. Expediente: JF-RJ-5024101-

12.2021.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 3192/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 

c/c art. 40, inciso I da Lei 11.343/2006. Apreensão, no Centro Internacional dos 
Correios no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, de encomenda postal 
proveniente da Holanda contendo substâncias entorpecentes, destinada à pessoa com 
endereço em Contagem/MG. A Procuradora da República oficiante no RJ promoveu o 
declínio de atribuições à PR/MG; considerou o local da residência do destinatário. 
Discordância do Procurador com atuação na PR/MG; devolução dos autos a PR/RJ por 
entender que argumento citado não se aplica ao crime de tráfico internacional de 
drogas. Conflito de atribuições suscitado pela Procuradora com atuação na PR/RJ com 
base na Orientação nº 41. Aplicação do art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93. Cabimento 
da orientação 41/2ª CCR (revisada e atualizada na 187ª Sessão de Coordenação, de 
31/08/2020), que 'Orienta pela atribuição do local do destino da mercadoria (domicílio 
do investigado) quando se tratar de importação irregular de substância controlada 
(medicamentos) e em casos de tráfico internacional de drogas, por via postal ou 
resultante de comércio eletrônico'. No mesmo sentido decidiu o STJ: 'A fixação da 
competência no local de destino da droga, quando houver postagem do exterior para o 
Brasil com o conhecimento do endereço designado para a entrega, proporcionará 
eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, consequentemente, também 
viabilizará o exercício da defesa de forma mais ampla. Em suma, deve ser estabelecida 
a competência no Juízo do local de destino do entorpecente, mediante flexibilização da 
Súmula n. 528/STJ, em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade 
e da duração razoável do processo.' (CC 177.882/PR, 3ª SEÇÃO, DJe 08-06-2021). 
Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua 
procedência, para reconhecer a atribuição da PR/MG (suscitada). 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição 
do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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471. Expediente: JF/CE-0807225-
11.2020.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3002/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
ESTADO DO CEARÁ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de contrabando e de comercialização de medicamento. 

Apreensão de cigarros de origem estrangeira e remédios de origem nacional. Promoção 
de arquivamento com base no princípio da insignificância e promoção de declínio de 
atribuição em razão dos medicamentos serem nacionais. Discordância do Juiz Federal. 
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. 1) Possível crime descrito no art. 334-
A, § 1º, inciso IV do CP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). No caso, 
ocorreu a apreensão de 1.800 (mil e oitocentos) maços de cigarros de origem chinesa. 
Esta quantidade supera o parâmetro designado no Enunciado nº 90 da 2ª CCR. Não 
homologação do arquivamento. 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. 2) 
Quanto à prática de eventual crime de manter em depósito produto medicinal sem 
registro (CP, art. 273, § 1º-B, I) cabe aplicar o Enunciado nº 72/2ª CCR ('Não é atribuição 
do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes de propaganda, fabricação 
ou comercialização de produto sem registro, com fórmula em desacordo à constante do 
registro ou sem as características de identidade, qualidade e segurança estabelecidos pela 
ANVISA'). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
472. Expediente: JF/PR/CUR-5001787-

59.2017.4.04.7008-IP - Eletrônico  
Voto: 3169/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a prática de suposto crime de estelionato (CP, art. 

171, § 3º). Extravio de cheque administrativo da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor 
de R$ 39.000,00, em Matinhos/PR, por determinada pessoa, após negociação/venda de um 
imóvel. Referido cheque foi depositado, posteriormente, em agência da CEF de 
Paranaguá/PR, após um indivíduo ter fraudado, por meio de endosso, assinatura e dado de 
RG inverídico. O cheque foi sustado e o valor permaneceu bloqueado, em Paranaguá/PR, 
sem possibilidade de movimentação. A Procuradora da República oficiante na PR/PR 
entendeu pelo declínio da competência em favor da Vara Criminal da Comarca de 
Paranaguá/PR, sob os seguintes fundamentos: (1) o suposto crime não foi cometido em 
prejuízo de bens, serviços e interesse da União ou de suas entidades. Não é da Justiça 
Federal a competência para processo e julgamento do feito; (2) o crime foi cometido em 
prejuízo de particular, que ficou impossibilitado de resgatar o valor de R$ 39.000,00 
indevidamente depositado; (3) consumação do crime na Comarca de Paranaguá/PR. O 
Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR discordou da promoção, com os seguintes 
fundamentos: (1) havendo o desconto de cheque, mediante fraude, junto a determinada 
instituição financeira, o banco responderá, objetivamente, perante o correntista, sendo 
obrigado a ressarci-lo do prejuízo momentaneamente sofrido pelo cliente. O prejuízo seria 
suportado pela própria instituição financeira, em virtude do risco inerente à atividade 
bancária, especialmente caso o bloqueio não tivesse sido realizado a tempo - o que não 
exclui eventual responsabilidade por danos morais ou materiais correlacionados ao fato; 
(2) trata-se de cheque administrativo da CEF, que é uma ordem de pagamento emitida pelo 
proprietário da conta com os fundos do próprio Banco para favorecer terceiro; (3) o prejuízo 
é patente à CEF (ou ao menos a sua tentativa), não se podendo falar em prejuízo apenas em 
face de particulares; (4) presentes indícios da prática do crime de estelionato em face da 
CEF, o que fixa a competência da Justiça Federal para o processamento do feito. Remessa 
dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. No caso, 
os fatos, qualificados como estelionato (consumado ou tentado), foram praticados em 
detrimento de bens, serviços e interesse da CEF. Com efeito, ocorreu a utilização de cheque 
administrativo emitido pela própria CEF. O cheque administrativo é ordem de pagamento 
mais seguro e emitida com fundos do Banco para favorecer terceiro. O destinatário tem 
certeza de que o cheque tem fundos e o Banco se responsabiliza pelo pagamento, pois foi 
o responsável por checar a equivalência de crédito disponível em conta e realizar o 
preenchimento do documento. Há a questão da possibilidade do prejuízo patrimonial, que 
seria suportado pela CEF, e o prejuízo aos serviços e interesses da CEF, pois se trata de 
cheque administrativo emitido pela CEF e depositado em agência da CEF. Dadas essas 
peculiaridades, adequado que o feito seja processado na esfera federal, com observância do 
art. 70 do CPP. Não homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
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Estadual. Competência da Justiça Federal. Atribuição do Ministério Público Federal 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). 

 
473. Expediente: JFRS/PFU-5005469-

20.2020.4.04.7104-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3463/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE PASSO FUNDO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APRESENTADO NO JUÍZO FEDERAL. 

CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REMESSA DOS AUTOS 
À 2ª CCR PELO JUÍZO FEDERAL. DELIBERAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM ATRIBUIÇÃO PARA ATUAR 
NO FEITO É O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM ATUAÇÃO 
NO LOCAL NO QUAL SE CONSUMOU O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE 
DOCUMENTO PÚBLICO, QUE, PELO QUE CONSTA DOS AUTOS, ACONTECEU 
NO MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DA PR/RJ. 1) 
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 304 do 
CP. Consta dos autos que R. S. da S., na qualidade de administrador de uma cooperativa, 
falsificou 02 licenças ambientais municipais; e, posteriormente, usou as licenças 
ambientais falsa junto ao BNDES, anos depois da obtenção de financiamento, no processo 
de acompanhamento do contrato de financiamento. 2) A Procuradora da República 
oficiante na época requereu a remessa dos autos à Justiça Estadual (Comarca de 
Seberi/RS); ponderou que 'o uso é considerado mero exaurimento do crime de falsificação, 
um post factum impunível respondendo o falsário pelo crime de falsidade material, não 
pelo uso (STF HC 84533/MG). Assim sendo, a competência para processar e julgar o fato 
crime é determinada pela natureza do documento (no caso Justiça Estadual, pois se trata 
de documento municipal), independentemente da pessoa jurídica prejudicada pelo uso'. 
Houve discordância do Juízo Federal. Os autos foram remetidos à 2ª CCR, que deliberou 
pela não homologação do declínio de atribuição; na oportunidade, o Colegiado entendeu 
que, em princípio, o crime de falsificação de documento absorve o crime de uso de 
documento falso, quando praticados pelo mesmo indivíduo; destacou jurisprudência do 
STJ nesse sentido (HC 371.623/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017). No entanto, ao levar em consideração 
que os documentos falsificados foram utilizados perante empresa pública federal 
(BNDES), a 2ª CCR entendeu que, embora o crime de falsificação de documento absorva 
o crime de uso de documento falso, quando praticados pelo mesmo indivíduo, o crime 
havia sido praticado em detrimento de bens, serviços e interesses de empresa pública 
federal (art. 109, IV, da CF); nesse contexto, decidiu que a atribuição para atuar na 
persecução penal é do Ministério Público Federal. 3) Superada essa controvérsia, o 
Procurador da República oficiante apresentou pedido de declínio de competência em favor 
da Justiça Federal ' Seção Judiciária do Rio de Janeiro; ponderou que, tratando o caso de 
crime de uso de documento falso perante o BNDES, no Rio de Janeiro/RJ, conclui-se que 
o crime se consumou neste território, sendo a Seção Judiciária do Rio de Janeiro a 
competente para tanto. 4) O Juiz Federal proferiu despacho nos seguintes termos: 
'Consideradas as quatro promoções de declínio de competência veiculadas no feito pelos 
membros do Paquet, reputo que a controvérsia configura conflito de atribuições entre 
membros do Ministério Público Federal. Portanto, cabe à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão dirimi-lo, inclusive, se for o caso, indicar previamente o agente ministerial 
responsável para oficiar nos autos haja vista que três agentes ministeriais declinaram 
atuação no inquérito e o imbróglio se prolonga desde 24/8/2020. 3. Remeta-se à 2ª CCR, 
nos moldes do art. 62 da LC 75/93 e por aplicação analógica do art. 28 do CPP, na redação 
anterior à da Lei nº 13.964/2019, para análise da questão'. 5) Remessa dos autos nos termos 
do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 6) Inicialmente, cumpre ressaltar 
que a controvérsia que se apresenta, a partir da manifestação do Procurador da República 
oficiante na qual requer o declínio de competência, não configura conflito de atribuição. 
Com efeito, não se observa nenhuma manifestação da Procuradoria da República no Rio 
de Janeiro sobre a fixação da atribuição para atuar na persecução penal. Trata-se de 
manifestação que pode ser compreendida como declínio de atribuição. Dessa forma, passa-
se à análise da questão. 7) Conforme destacado na decisão proferida na 811ª Sessão 
Revisão desta 2ª CCR, prevalece o entendimento de que, em princípio, o crime de 
falsificação de documento absorve o crime de uso de documento falso, quando praticados 
pelo mesmo indivíduo. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: 'A teor da jurisprudência 
desta Corte, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela 
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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. 4. Hipótese 
na qual o réu foi preso em flagrante, tendo apresentado documento de identidade falso ao 
policial responsável pela sua apreensão, com vistas a ocultar a sua condição de foragido, 
não podendo se falar em prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso 
de documento falso, devendo apenas ser mantida a persecução penal no que se refere ao 
crime do art. 297 do CP' (HC 371.623/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017). 8) Entretanto, tendo em vista que, no 
caso, o investigado falsificou e usou as licenças ambientais em prejuízo do BNDES, 
empresa pública federal, mostra-se adequado afirmar que, embora o crime de falsificação 
de documento absorva o crime de uso de documento falso, quando praticados pelo mesmo 
indivíduo, cuida-se de crime praticado em detrimento de bens, serviços e interesses de 
empresa pública federal (art. 109, IV, da CF). 9) Assim, embora tenha ficado estabelecido, 
na decisão desta 2ª CCR, que a atribuição pera atuar na persecução penal em análise é do 
Ministério Público Federal, não se pode perder de vista que o investigado não responderá 
pela falsidade (art. 297 do CP) e pelo uso do documento falso (art. 304 do CP) em concurso 
material; responderá por um dos crimes, qual seja, falsificação de documento público. 
Diante disso, o órgão do Ministério Público Federal com atribuição para atuar no feito é o 
órgão do Ministério Público Federal com atuação no local no qual se consumou o crime 
de falsificação de documento público; pelo que consta dos autos, a consumação do crime 
de falsificação de documento público em análise aconteceu em município do Rio Grande 
do Sul (Erval Seco). Além disso, não se mostra razoável, sob o ponto de vista da 
funcionalidade das investigações, que a persecução penal aconteça no âmbito da 
Procuradoria da República no Rio de Janeiro, local distante dos fatos. 10) Dessa forma, 
conclui-se que a atribuição para atuar na persecução penal em análise é do órgão do 
Ministério Público com atuação no local no qual se deu a consumação do crime de 
falsificação de documento público. 

 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). 

 
474. Expediente: JF-AC-0001731-

23.2019.4.01.3000-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3559/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO ACRE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 155 do CP, 

ocorrido na sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ' IBGE, em razão da 
subtração de algumas baterias dos veículos que fazem parte do patrimônio daquele 
instituto. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos, sob os seguintes 
fundamentos: (1) os materiais furtados são de valores ínfimos, o que demonstra uma 
lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado e autoriza a aplicação do princípio da 
insignificância; (2) o investigado não tem maus antecedentes, não apresenta 
periculosidade social, já que em nenhum momento agiu com violência ou grave 
ameaça; é um jovem morador de rua, que não possui meios para sua subsistência, tudo 
a afastar a tipicidade material da conduta e tornar o fato atípico. Discordância do Juízo 
Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. Aplicação do 
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. Quanto à questão da insignificância 
da conduta, tem-se que o caso não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 
Com efeito, o valor do prejuízo causado (cerca de R$ 2.200) está em patamar muito 
superior ao estabelecido pela jurisprudência como aceitável (cerca de 10% do salário 
mínimo vigente). Além do mais, não se verifica mínima ofensividade na conduta 
perpetrada. Segundo consta dos autos o investigado entrou na garagem do IBGE no dia 
19-07-2018; praticou furtos e também danificou veículos; no dia 22-07-2018, voltou à 
mesma garagem para furtar e danificar mais veículos; no total foram 07 veículos 
avariados, que ficaram nessa situação por cerca de 1 mês, possivelmente prejudicando 
o serviço prestado pelo IBGE. Ainda, como bem pontuou o Juízo Federal, o 
investigado já foi preso em flagrante nos autos do IPL nº 0257/2019 (Proc nº 1004655-
87.2019.4.01.3000) pela suposta prática do crime de furto e de dano, diante da tentativa 
de subtração de pilhas de alumínio de um gerador, no dia 28-11-2019, do pátio da 
Receita Federal do Brasil em Rio Branco/AC. O referido IPL foi arquivado pelo Juízo 
Federal em razão da aplicação do princípio da insignificância. Dessa forma, apesar da 
lastimável situação socioeconômica do investigado, não se pode negar que ele tem 
vivido de pequenos furtos, não sendo aconselhável que, neste caso, os autos sejam 
arquivados sem que haja uma resposta penal, adequada e suficiente, do Estado. Assim, 
o arquivamento dos autos mostra-se prematuro. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações, propondo, se for 
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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). 

 
475. Expediente: JF/CE-0800075-

39.2021.4.05.8101-
PETCRIM - Eletrônico  

Voto: 3428/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE LIMOEIRO DO NORTE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial autuado para apurar a prática do crime de apropriação indébita (art. 

168 do CP) praticado por representante de uma empresa que não teria feito o repasse do 
valor de R$ 150.339,81 recebido a título de correspondente bancário da CEF. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL, com base nos 
seguintes fundamentos: (1) a ausência de dolo da investigada; (2) no interrogatório 
policial, a investigada confessou que não repassou o valor à CEF; mas não repassou o 
valor somente porque, no ano de 2019, teria levado um calote do Município de Alto 
Santo, que teria deixado de pagá-la R$ 120.000,00; e, na mesma época, teria suportado 
um prejuízo de R$ 3.000,00 causado por uma funcionária, o que teria lhe abalado 
psicologicamente; (3) já atuava ela como correspondente bancário desde 2002, e só não 
teria quitado ainda a dívida com a CEF por não ter conseguido vender um imóvel a ela 
pertencente. Discordância do Juízo Federal, tendo em vista que inexistem nos autos 
provas das alegações apresentadas pela investigada. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 
62, inciso IV, da LC nº 75/1993. No caso, de fato, o arquivamento promovido não se 
mostra adequado. Em que pesem as justificativas alegadas pela investigada, não há nos 
autos provas do real prejuízo financeiro sofrido que possa corroborar a ausência de dolo 
no não repasse dos valores recebidos a título de correspondente bancário. Arquivamento 
prematuro. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

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

 
476. Expediente: JF/CE-0800304-

96.2021.4.05.8101-
PETCRIM - Eletrônico  

Voto: 2959/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE LIMOEIRO DO NORTE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial autuado para apurar a prática dos crimes de apropriação indébita 

previdenciária (art. 168-A do CP) e sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-
A do CP). O procedimento investigativo iniciou-se com representação fiscal para fins 
penais pela Receita Federal do Brasil, decorrente de procedimento fiscalizatório 
realizado contra a pessoa jurídica, no período de 1/2008 a 12/2009, conclusivo pela 
omissão da prestação de informações em GFIP sobre as remunerações dos terceiros 
prestadores de serviços, conforme lançamentos nos livros diário e razão referente ao ano 
de 2012; bem como das remunerações pagas a diretores, a título de pró-labore, consoante 
lançamentos nos livros diário e razão e declaração de Imposto Retido na Fonte ' DIRF. 
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL, sob o 
fundamento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que os fatos teriam 
ocorrido de 01/2008 a 12/2009, ou seja, há mais de 12 (doze) anos (art. 107, inciso IV, 
c/c art. 109, inciso III, do CP. Discordância do Juízo Federal, tendo em vista que a 
constituição do crédito tributário ocorreu em 2016, não havendo que se falar em 
prescrição. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. No 
caso, de fato, o arquivamento promovido não se mostra adequado. De início, convém 
ressaltar que o marco inicial da contagem da prescrição é a data da constituição definitiva 
dos créditos, e não a data dos fatos geradores, de acordo com a Súmula Vinculante nº 24 
do STF. No caso, ao que tudo indica, foram constituídos definitivamente os créditos 
tributários em 1º-04-2016, de forma que não se pode concluir que os fatos investigados 
foram atingidos pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes em 
destaque, cujas penas máximas cominadas são de 5 (cinco) anos de reclusão (documento 
de fls. 12-3). Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do MPF para 
prosseguir na persecução penal. 

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

 
477. Expediente: JF/MG-0003881-

37.2017.4.01.3811-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3187/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei 
9.613/98, art. 1º). Em apertada síntese, o objeto da investigação gira em torno de um 
veículo dado em pagamento pela compra de um sítio (imóvel investigado nos Proc nº 
1043810-88.2020.4.01.3800), cujo dono seria o líder de uma OCRIM denunciada em 
outros IPLs pelo tráfico internacional de drogas. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento pela ausência de elementos probatórios; salientou que 'malgrado as 
sucessivas transações envolvendo o veículo investigado tenham se dado sem a devida 
formalização, não se pode desconsiderar que essa prática é comum no tecido social, já 
que com ela objetivam os envolvidos afastar os gastos enredados na transação, mormente 
quando o interessado adquire o veículo com escopo de, brevemente, aliená-lo'. 
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 
62, inc. IV, da LC nº 75/93. Como bem apontou o Juízo Federal: 'essa prática de aquisição 
de bens para lavagem dos recursos financeiros do tráfico de drogas, conforme salientado 
e reconhecido pelo próprio Ministério Público Federal, é comum e corriqueira nessas 
modalidades delitivas, exatamente para que, não havendo rastros ou indícios materiais 
de tais práticas, esteja obstaculizada a persecução penal dos envolvidos'. Nessa esteira, 
verifica-se dos autos que a complexa investigação encontrou diversos elementos de prova 
que indicam a prática do branqueamento de capitais na negociação. Dentre eles há 
diversos depoimentos de pessoas ligadas não só diretamente à OCRIM, como também 
de outras que a OCRIM se utilizava para despistar a real titularidade dos bens. Dentre os 
indícios mais robustos pode-se destacar o depoimento da ex-esposa do líder da OCRIM, 
que confirmou utilizar o veículo objeto da investigação para transportar os filhos do casal. 
Dessa forma, tem-se que apesar dos negócios terem se dado de forma dissimulada, pelo 
intermédio de terceiras pessoas, com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos, há 
nos autos elementos que indicam o real proprietário do bem, no que o arquivamento do 
procedimento mostra-se prematuro. Designação de outro membro do MPF para 
prosseguir na persecução penal. 

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

 
478. Expediente: JF/MOC-1006931-

61.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3567/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MONTES 
CLAROS/MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO 

PRÓPRIA. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO PROCURADOR DA 
REPÚBLICA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime 
descrito no art. 171, § 2º, inciso II do CP. 2. Consta dos autos que a investigada celebrou 
contrato de renegociação com a Caixa Econômica Federal - CEF, dando em garantia, por 
alienação fiduciária, um veículo. Em ação de busca e apreensão provocada pelo banco 
credor não houve a localização do automóvel em poder da investigada, podendo ter 
decorrido da ocultação do bem pela investigada, a fim de evitar sua apreensão em favor 
da CEF, ou então da alienação do veículo a terceiro, hipótese em que estaria, em tese, 
caracterizado o crime de estelionato. 3. Procurador oficiante promoveu o arquivamento 
em virtude da investigada ter declarado que jamais transferiu ou cedeu o bem a terceiro, 
sendo que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão 
supramencionado, o automóvel se encontrava com seu esposo, na zona Rural do 
Município de Várzea da Palma/MG. Ainda, teria declarado o endereço onde o veículo se 
encontrava. 4. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do 
CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 5. Como bem apontou o Juízo Federal nenhuma 
outra diligência foi efetuada a não ser pela oitiva da investigada. Tem-se dos autos que, 
no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em 29-03-2018, a 
investigada declarou expressamente que não tinha conhecimento da localização do 
veículo, fato este cientificado por Oficial de Justiça. Após, em oitiva perante a autoridade 
policial a investigada alterou completamente a versão ao declarar que "em nenhum 
momento alegou desconhecer com quem estava o carro". Contudo, transformada a ação 
de busca e apreensão em ação executiva, foi expedido novo mandado de citação e penhora 
e, mais uma vez, a investigada não apresentou o veículo. O Oficial de Justiça declarou 
inexistir na residência nenhum bem passível de penhora, em certidão expedida em 24-10-
2019. Ou seja, em pelo menos 02 oportunidades a investigada ocultou deliberadamente o 
veículo dos Oficiais de Justiça, que certamente não lançaram informações falsas em suas 
certidões. 6. O crime de disposição de coisa alheia como própria exige que o investigado 
venda (aliena onerosamente), permute (barganha, troca) ou entregue para pagamento, 
locação (aluguel) ou em garantia coisa pertencente a terceiro como se própria fosse. 7. 
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Nessa esteira, verifica-se que a situação dos autos exige a continuidade das apurações para 
melhor esclarecimento sobre os fatos. Com efeito, não é possível afirmar que a investigada 
tenha alienado ou repassado o veículo para terceiros, a configurar o crime do art. 171, § 
2º, inciso II do CP. De outro lado, neste momento, também não há informações suficientes 
a se afastar a prática delitiva, já que o veículo tem sido ocultado deliberadamente pela 
investigada; e, de certo, não há como descartar a prática do crime levando em conta 
somente a sua palavra. De fato, essa situação poderia ser facilmente esclarecida caso fosse 
realizada diligência no endereço onde a investigada alegou que o veículo se encontrava, 
ou mesmo que a investigada apresentasse o bem alienado visando o trancamento do IPL. 
8. Dessa forma, há necessidade de realizar diligências investigatórias para melhor elucidar 
os fatos. Por essa razão, neste momento, o arquivamento mostra-se prematuro. 9. 
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). 

 
479. Expediente: JF/PAF/BA-1000501-

44.2020.4.01.3306-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3267/2021 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA FEDERAL 
DE PAULO AFONSO/BA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência de fato, qualificado, como 

crime previsto nos art. 171, § 3º c/c art. 14, inciso II, do CP, assim descrito: No dia 17-05-
2011, a investigada M. de J. V, usou documento falso (ficha de inscrição na Associação de 
Produtores Rurais) para receber indevidamente benefício de salário-maternidade, na 
qualidade de segurada especial. O INSS negou o benefício. O Procurador da República 
oficiante considerou que os elementos de informação juntados não demostram, 
seguramente, a intenção deliberada da investigada em induzir a erro o INSS. Discordância 
do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, 
da LC nº 75/93. O Procurador oficiante pontuou que os depoimentos prestados conduzem 
a uma dúvida razoável se a investigada exercia, de fato, a função de agricultora. Isso, aliado 
ao fato da investigada ser pessoa extremamente humilde, sem outros envolvimentos 
criminais conhecidos, permitem presumir, ao menos num ponto de vista formal, que ela 
não detinha a plena compreensão da falsidade documental. Cabe registrar que a investigada 
compareceu pessoalmente ao INSS e, na própria entrevista, afirmou que não era sócia da 
Associação mencionada. Entretanto, consta carteira de filiação ao Sindicado dos 
Trabalhadores Rurais de Jeremoabo/BA, 02-01-2010. Por outro lado, consta, na certidão 
de nascimento do filho M. de J. M, nascido no dia 27-07-2009, que a investigada se 
qualificou como 'lavradora' em 15-10-2009. No Anexo XII, consta que a investigada residia 
no POV/BREJO GRANDE 8 ' Bairro: Zona Rural, Município de Jeremoabo/BA, Profissão: 
Lavradora. Consta, na certidão da 51ª Zona Eleitoral, como ocupação da eleitora 
(investigada) M. de J. V. 'agricultora'. Embora efetivamente haja a divergência apontada 
no documento, é importante examinar o contexto das afirmações da investigada, no 
interrogatório policial, em 26-06-2018, 07 anos depois do fato, a saber: '(') nunca exerceu 
atividade de agricultora, apenas exercia atividade de trabalhadora avulsa nas colheitas de 
feijão, tanto em Jeremoabo, como no Município de Fátima, durante as colheitas, em 
propriedades diversas, não sabendo mencionar os nomes das mesmas'; 'alega que foi a 
Agente de Saúde NICINHA, que na época trabalhava no Povoado Brejo Grande, Município 
de Jereboabo, foi a pessoa lhe auxiliou na juntada dos documentos, porém não sabe precisar 
que documento pegou das mãos dela? ' nunca foi associada da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Povoado Bananeira, não sabendo informar sobre tal questionamento, 
alegando que nunca juntou em sua documentação ficha de associada, para receber o salário 
maternidade de seu filho; QUE, não sabe informar quem porventura tenha emitido a ficha 
de inscrição de sócia na Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado 
Bananeira, não tendo nenhum conhecimento a respeito do referido documento. QUE, 
recorda de ter dado entrada na documentação no INSS de Paulo Afonso, porém seu pedido 
foi negado, sob alegação de que não tinha feito por completo o acompanhamento de pré-
natal'. Efetivamente, em face do tempo transcorrido desde a época do fato (17-05-2011), 
cabe considerar que a investigada, pessoa humilde, moradora da Zona Rural do povo, a 
partir do auxílio de uma Agente de Saúde, encaminhou a documentação, mas foi negada 
pelo INSS. Trata-se de fato isolado da investigada, não se trata de organização criminosa 
para fraudar a Previdência Social no âmbito daquela região. Em face da constatação da 
divergência, na própria entrevista da investigada, não houve o deferimento do benefício. 
No plano administrativo, o interesse do INSS foi atendido. Desta forma, não parece 
razoável dar seguimento à persecução penal, em face das peculiaridades apontadas, as quais 
conduzem à falta de justa causa. 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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480. Expediente: JF/PAF/BA-1004040-
18.2020.4.01.3306-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3185/2021 Origem: SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA FEDERAL 
DE PAULO AFONSO/BA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário, na modalidade 

tentada (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, inciso II do CP), em razão de, em 19-01-2012, C.A.S., 
ter usado documento supostamente falso (contrato de comodato), na agência do INSS de 
Paulo Afonso/BA, no intuito de receber indevidamente benefício de salário maternidade. 
A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento 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. Verifica-se dos autos que o documento utilizado pela investigada, apesar de 
materialmente verdadeiro, continha informações falsas. Contudo, o caso é de cabimento do 
Enunciado nº 91 desta 2º CCR: 'A falsa declaração particular de atividade rural para 
obtenção de benefício previdenciário, embora autorize a condenação por litigância de má-
fé (sanção prevista no art. 81 do CPC), não configura ilícito penal, diante da carência de 
potencialidade lesiva, sendo, portanto, atípica, porque o documento, por si só, é 
absolutamente ineficaz para induzir ou manter em erro a autarquia previdenciária ou o 
Judiciário.' 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). 

 
481. Expediente: JF-PA-1005682-

87.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3188/2021 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DESCRITOS NO ART. 171, §3º E ART. 313-A. 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO PROCURADOR 
DA REPÚBLICA. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos 
crimes descritos no art. 171, § 3º e art. 313-A, do CP, tendo em vista que servidores 
públicos teriam inserido dados falsos e alteraram informações constantes de banco de 
dados das Administrações Públicas Federal, no âmbito do INSS, e estadual, no Sistema 
de Identificação do Estado do Pará-SISCIVIL/PA, com o fito de obter vantagem 
indevida, gerando enorme prejuízo ao erário com suas condutas. 2. Segundo Relatório 
de Inquérito Policial, a organização funcionaria da seguinte forma: M.J.S.F., à época 
servidor da Polícia Civil, autorizado a usar o Sistema de Informações, alterava a data 
de nascimento de RG cadastrado no SISCIVIL sem o conhecimento dos verdadeiros 
titulares, passando a existir pessoas fictícias, sendo as principais diferenças entre umas 
e outras, o CPF e a data de nascimento. A seu turno, o ex servidor do INSS, H.O.R., o 
qual trabalhava diretamente no departamento de dados de habilitação e concessão do 
BPC/LOASO, teria inserido dados falsos de pessoas fictícias nos assentamentos do 
INSS. 3. Procurador oficiante promoveu o arquivamento em relação ao investigado 
M.J.S.F.; salientou que o mesmo já responde a outros processos penais (06); e em 
relação a 02 dos processos, que já foram sentenciados, a absolvição se deu em razão 
da dúvida sobre a autoria delitiva. Assim, como este caso guarda similaridade com os 
casos das sentenças indicadas, o membro do MPF entendeu não haver justa causa, 
'tendo em vista a ausência de razoável possibilidade de certeza quanto às acusações 
porventura apresentadas'. Em relação a H.O.R., promoveu o arquivamento por não 
haver indícios suficientes de sua participação neste caso; ressaltou, ainda, que o 
recebimento dos valores imputados ao investigado terminaram nas datas de 31-10-
2009 e 1º-04-2010, há mais de 08 anos da ocorrência dos fatos; as penas aplicadas para 
que o caso não estivesse prescrito teria que superar os 04 anos. Trata-se de quantidade 
de pena improvável. 4. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos 
do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 5. Como bem apontou o Juízo 
Federal, com relação a M.J.S.F., 'há informação da Polícia Civil no sentido de que foi 
o autor das modificações ilícitas nos RG's, sendo punido administrativamente, e se foi 
absolvido em outro processo criminal isso não é argumento bastante.' De fato, não 
sendo o caso de comprovada investigação duplicada, a comportar a aplicação do 
princípio do nen bis in idem, não se verifica justa causa a justificar o arquivamento da 
presente investigação. Além do mais, verifica-se que o MPF interpôs apelação da 
sentença; é ainda possível a reforma da decisão. 6. Quanto a H.O.R., servidor já 
demitido do INSS pela prática das condutas ora investigadas, verifica-se que a 
classificação do crime de inserir dados falsos no sistema do INSS melhor se adéqua ao 
art. 313-A do CP, o chamado peculato eletrônico, o que afasta a falta de utilidade do 
processo mencionada pelo membro do MPF; nesse caso o crime só prescreve após 16 
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anos. 7. Arquivamento do procedimento no atual estágio mostra-se prematuro. 
Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

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

 
482. Expediente: JF/PR/CAS-5002067-

97.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3082/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Em 

27-08-2020, Policiais Rodoviários Federais realizaram a abordagem de um veículo e, ao 
vistoriá-lo, lograram êxito em encontrar diversas mercadorias de origem estrangeira 
(celulares, antenas, roteadores, etc), sem a comprovação de regular internalização em solo 
nacional. As mercadorias apreendidas foram avaliadas, pela Receita Federal, em R$ 
50.949,45; tributos iludidos no valor de R$ 14.014,65. Promoção de arquivamento com 
base no princípio da insignificância; ressaltou que o total de tributos iludidos face a todas 
as apreensões de mercadorias da autuada D.S.D.L., nos últimos 05 anos, gerou o montante 
de R$ 15.387,23 (inferior, portanto, ao patamar de R$ 20.000,00). Discordância do Juízo 
Federal, em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a habitualidade 
delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, 
o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da 
insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita 
impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, verifica-se que a autuada 
indicada tem outras autuações fiscais nos últimos 05 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 crime e de efetiva e flagrante 
ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 
Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 da 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). 

 
483. Expediente: JF/PR/CAS-5002866-

43.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3162/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Em 

02-09-2020, na Rodovia BR 277, km 577, em Cascavel/PR, equipe da Polícia Rodoviária 
Federal abordou um veículo e localizou, em seu interior, mercadorias de origem estrangeira 
(smartphones, smartwatches, receptores, etc), sem comprovação de sua regular 
internacionalização no País. As mercadorias apreendidas foram avaliadas, pela Receita 
Federal, em R$ 23.384,21. Tributos iludidos no valor de R$ 7.063,01. Promoção de 
arquivamento com base no princípio da insignificância; no caso, a Receita Federal informa 
que o representado P.H.D.S. possui mais 03 apreensões, nos últimos 05 anos, que, somados 
os tributos (II + IPI) aos dos autos, gerou o montante de R$ 13.163,67 (inferior, portanto, 
ao patamar de R$ 20.000,00). Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de 
autuações anteriores, caracterizando a habitualidade/reiteração delitiva. Aplicação do art. 
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está 
abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00). De 
outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da 
insignificância penal. No caso, verifica-se que o autuado indicado tem mais 03 autuações 
fiscais nos últimos 05 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 crime e de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem 
tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do 
Enunciado nº 49 da 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. 
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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). 

 
484. Expediente: JF/PR/CAS-5003113-

24.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 2933/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 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$ 46.772,64. Tributos iludidos no montante de R$ 14.227,70. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação à investigada E.I.P. (uma das 
passageiras do veículo abordado com as mercadorias), com base no princípio da 
insignificância. Discordância do Juízo Federal em decorrência da reiteração da conduta 
delitiva, e pela grande quantidade de mercadorias apreendidas que denotam finalidade 
comercial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De um lado 
o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 
'insignificância' no Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se 
que a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª 
CCR. No caso, verificou-se que a investigada E.I.P. possui outra autuação por conduta 
ilícita nos últimos 05 anos anteriores ao fato aqui investigado, o que impede que o ocorrido 
seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos 
não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva 
ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação 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). 

 
485. Expediente: JF/PR/CAS-5003153-

06.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 2934/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 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$ 38.051,18. Tributos iludidos no montante de R$ 7.936,37. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação ao investigado S.J.de M. 
(condutor do veículo abordado com as mercadorias), com base no princípio da 
insignificância. Discordância do Juízo Federal em decorrência da reiteração da conduta 
delitiva, e pela grande quantidade de mercadorias apreendidas que denotam finalidade 
comercial. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De um lado 
o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 
'insignificância' no Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se 
que a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª 
CCR. No caso, verificou-se que o investigado S.J. de M possui outras 04 (quatro) autuações 
por conduta ilícita nos últimos 05 anos anteriores ao fato aqui investigado, o que impede 
que o ocorrido seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma 
dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da prática do crime e de 
efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação 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). 
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486. Expediente: JF/PR/CAS-5003202-
47.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3186/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334, 

§ 1º, inciso IV, do CP). As mercadorias apreendidas somaram um total de R$ 36.763,65. 
Tributos iludidos no valor de R$ 10.365,45. Promoção de arquivamento com base no 
princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de 
autuações anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP 
c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo 
daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro 
lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da 
insignificância penal. No caso, o investigado possui outra autuação fiscal nos últimos 05 
anos, na qual as mercadorias foram avaliadas em R$ 6.296,00, 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 crime, e 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). 

 
487. Expediente: JF/PR/CAS-5003762-

86.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3527/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334, 

§ 1º, inciso IV, do CP). As mercadorias apreendidas em poder de L.G.R., (precipuamente 
peças de vestiário em grande quantidade), somaram um total de R$ R$ 8.735,99, com 
tributos iludidos no valor de R$ 3.690,89; já as mercadorias apreendidas em poder de 
A.M.P., (grande quantidade de brinquedos) somaram R$ 5.330,29, com tributos iludidos 
no valor de R$ 2.100,29. Promoção de arquivamento com base no princípio da 
insignificância. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de autuações 
anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, 
inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos pelos dois 
investigados está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 
20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do 
princípio da insignificância penal. No caso, L.G.R possui outra autuação fiscal nos últimos 
05 anos, na qual os tributos iludidos somaram R$ 8.735,99; e A.M.P., outras duas autuações 
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 crime, e 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). 

 
488. Expediente: JF/PR/CAS-5004317-

06.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3090/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 334-A 

do CP). Apreensão de 800 maços de cigarro de origem estrangeira. Promoção de 
arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal. 
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 
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Cabe aplicar 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 800 maços de cigarro. Ausência de notícia de reiteração delitiva da 
mesma espécie. Excepcional 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). 

 
489. Expediente: JF/PR/CAS-5006079-

57.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3207/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334 

do CP). Apreensão de mercadorias (notebook e microcomputador) realizada em ônibus de 
linha. Mercadorias avaliadas em R$ 20.816,39. Tributos iludidos no valor de R$ 6.952,67. 
Pessoa física. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. 
Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de autuação anterior, caracterizando 
a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 
75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro 
para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da 
conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, consta da 
promoção de arquivamento que a investigada registra outra autuação fiscal (valor das 
mercadorias: R$ 14.670,20; tributos iludidos: R$ 7.335,10), nos últimos 5 (cinco) anos 
anteriores à apreensão em análise, 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 crime, e 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). 

 
490. Expediente: JF/PR/CUR-5002152-

07.2017.4.04.7011-IP - Eletrônico  
Voto: 3563/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
PARANAGUÁ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar fato, qualificado como crime de redução a 

condição análoga à de escravo, contra criança ou adolescente (art. 149, caput e § 2º, I, do 
CP); a noticiante comunicou à Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, em síntese, 
o seguinte: teria trabalhado por 11 anos na residência do investigado, casado à época, em 
troca de moradia e trabalho; não tinha carteira de trabalho, não recebia salário e tinha seu 
direito de locomoção restrito. Consta dos autos, ainda, que a noticiante teria casado com o 
investigado após a morte de sua esposa. O Procurador da República oficiante considerou 
que os elementos de informação juntados não demostram a prática do crime, mesmo após 
4 anos de investigações. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do 
art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Segundo consta dos autos, a 
noticiante seria uma moradora de rua que teria sido acolhida pelo casal após o pedido de 
um amigo da igreja. Foram colhidos depoimentos de pessoas da igreja, do pastor, bombeiro, 
vizinhos. Os depoimentos juntados aos autos dão conta de que a noticiante era tratada como 
uma filha e ajudava nas tarefas domésticas como qualquer outra pessoa da família. 
Conforme bem pontuou o Procurador oficiante, todos os elementos angariados dão conta 
de que houve um acolhimento da noticiante junto àquele núcleo familiar; sendo que todos 
os depoimentos constantes dos autos apontam para direção diametralmente oposta à versão 
dada pela noticiante. Destacam-se nesse sentido depoimentos que atestam que (1) a 
noticiante era vista andando sozinha pelo bairro ' não se pode falar em restrição de 
locomoção; (2) não há indícios de que a noticiante era submetida a condições degradantes 
ou mesmo maus tratos. Em suma, afora o relato da denunciante, não há nenhum indício do 
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cometimento do crime de redução a condição análoga à de escravo. 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). 

 
491. Expediente: JF/PR/CUR-5071884-

40.2019.4.04.7000-IP - Eletrônico  
Voto: 3429/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Em 

operação de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, realizada pela Polícia 
Federal foram apreendidas mercadorias, em poder de determinada pessoa física, sem 
documentação comprobatória da sua regular importação, as quais, por sua quantidade e 
natureza, revelam intento de destinação comercial (lentes de máquinas fotográficas, 
câmeras fotográficas, cartões de memória). Segundo a RFFP, as mercadorias somaram um 
total de R$ 15.059,44. Tributos iludidos no valor de R$ 5.481,21. Promoção de 
arquivamento com base no princípio da insignificância, já que os valores não ultrapassaram 
o patamar permissivo, mesmo somado a outros procedimentos nos últimos cinco anos em 
nome do réu. Discordância do Juízo Federal, em razão da existência de autuações 
anteriores, caracterizando a habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, 
inciso IV, da LC nº 75/1993. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele 
tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-
se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância 
penal. No caso, verifica-se que a pessoa física tem outra autuação fiscal nos últimos 05 
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 crime e de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem tributária. 
Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado 
nº 49 da 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). 

 
492. Expediente: JF/PR/GUAI-5001517-

37.2019.4.04.7017-IP - Eletrônico  
Voto: 3092/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial. Crimes previstos no art. 299 e/ou art. 171, § 3º, do CP. O investigado, 

supostamente indígena, natural do Paraguai, teria prestado declaração falsa a fim de obter 
o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) e, consequentemente, demais 
documentos como forma de falsamente atribuir-se nacionalidade brasileira. O membro do 
MPF promoveu o arquivamento do feito por ausência de materialidade delitiva, pois a 
existência dúplice dos registros civis (Brasil e Paraguai) não resultam, por si sós, em 
ilicitude, dada a condição peculiar dos indígenas que habitam esta região da fronteira. 
Discordância do Juízo Federal (CPP, art. 28). A 2ª CCR, na 799ª Sessão de Revisão, 
realizada em 22-02-2021, deliberou, à unanimidade, pela não homologação do 
arquivamento. Após o retorno dos autos à origem, o feito retornou à 2ª CCR com solicitação 
de orientações de como prosseguir na persecução penal. Em 08-06-2021, na 811ª Sessão de 
Revisão, o colegiado, à unanimidade, promoveu a reconsideração da decisão anterior e 
deliberou pela homologação do arquivamento. Ao tomar conhecimento da decisão 
colegiada, o Juízo Federal formulou pedido de esclarecimentos e questionamentos sobre o 
caso. Em linhas gerais, argumentou que: (1) a primeira decisão da 2ª CCR de não 
homologação do arquivamento consubstancia-se em ato jurídico perfeito e não comporta 
objeção ou discordância; (2) a 2ª CCR atua por delegação do PGR, sendo que a decisão 
originária de não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF 
para prosseguir na persecução penal já é suficiente, por si só, para a propositura da denúncia; 
(3) o membro do MPF designado sequer poderia ter solicitado esclarecimentos sobre como 
deveria atuar, visto que já se encontravam presentes os requisitos e elementos necessários 
à propositura da denúncia; (4) o pedido de esclarecimento do membro do MPF, de forma 
alguma, poderia importar em recurso ou pedido de reanalise de ato jurídico perfeito que já 
se consumou e que deve ser cumprido; (5) a reconsideração da decisão se assemelha a 
eventual retirada ou desistência do oferecimento da denúncia, o que é notoriamente 
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contrário ao princípio da obrigatoriedade. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR. Embora 
respeitáveis as razões invocadas pelo Juízo Federal, não cabe o conhecimento da remessa. 
Com efeito, o Juízo Federal já exerceu sua função na forma do art. 28 do CPP. 
Posteriormente à deliberação inicial, a 2ª CCR, em juízo de reconsideração, exerceu sua 
atribuição de se manifestar sobre o arquivamento do inquérito policial (art. 62, inciso IV, 
da LC nº 75/93). Dessa forma, não cabe, em momento posterior, ao Juízo Federal 
novamente se pronunciar. Não conhecimento da remessa. Devolução dos autos à origem. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
493. Expediente: JF/PR/GUAI-5001518-

22.2019.4.04.7017-IP - Eletrônico  
Voto: 3460/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de falsidade ideológica 

(art. 299, CP) e estelionato majorado (art. 171, §3º, CP). Consta dos autos que a investigada, 
supostamente indígena, natural do Paraguai, teria prestado declaração falsa para emissão de 
Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), o qual seria utilizado para 
obtenção de benefícios em programas sociais; o Registro Administrativo de Nascimento de 
Indígena indica que a investigada seria natural de São Miguel do Iguaçu/PR; no entanto, há 
documento de identidade paraguaio no qual consta que a investigada seria natural de 
Colônia Cecili Baez ' Paraguai. O Procurador da República oficiante destacou que, embora 
constatada a duplicidade documental e a inserção de declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita no documento da investigada, inexiste elementos comprobatórios 
suficientes de que a conduta foi posta em prática com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; consta dos autos que o 
INSS informou que não foi localizado benefício previdenciário em nome da investigada; os 
Cartórios de Registro Civil de Terra Roxa/PR e Guaíra/PR, respectivamente, informaram 
que nada consta em nome da investigada; o Cartório de Registro Civil de Guaíra/PR 
informou que realizou novas pesquisas e não localizou nenhum assento de nascimento com 
o nome da investigada; a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná informou 
que o RG de titularidade da investigada não ostenta nenhum antecedente criminal 
registrado. Promoção de arquivamento. Discordância do Juízo Federal; segundo o Juiz 
Federal, há indícios de que a indígena prestou declaração falsa a fim de possibilitar a 
emissão de RANI, como forma de falsamente se atribuir nacionalidade brasileira para poder 
obter vantagem ilícita decorrente de programas sociais. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 
62, inciso IV, da LC nº 75/1993. Com efeito, impõe-se fazer algumas distinções no plano 
constitucional e no plano da condição peculiar dos indígenas que habitam a região de 
fronteira. Com efeito, a Constituição atribui a condição de brasileiro nato, aos nascidos no 
Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; os 
nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade (art. 12, inciso I, `a' e `c', da CF). A Constituição ressalva, 
ainda, que não ocorre a perda da nacionalidade do brasileiro que adquira a nacionalidade 
originária pela lei estrangeira. Assim, há possibilidade de aquisição originária de 
nacionalidade no Brasil e no Paraguai. Neste sentido, deve-se ter em consideração o plano 
da condição peculiar dos indígenas que habitam a região de fronteira. A existência dúplice 
de registro civis (Brasil e Paraguai) não resultam, por si sós, em ilicitude, dada a condição 
peculiar dos indígenas que habitam aquela região de fronteira. 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). 

 
494. Expediente: JF/PR/LON-5014591-

41.2021.4.04.7001-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3526/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 334-

A, § 1º, inciso IV, do CP). Apreensão de 804 maços de cigarro de fabricação estrangeira 
sem documentação legal. Promoção de arquivamento fundada no princípio da 
insignificância. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do 
CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Cabe aplicar 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 um total de 804 maços de cigarro. 
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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). 

 
495. Expediente: JF/PR/LON-5016114-

88.2021.4.04.7001-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 3417/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Depositário não teria 

cumprido ordem de depósito de 20% do faturamento mensal penhorado da empresa 
executada em ação trabalhista. Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da 
conduta, em razão da possibilidade de aplicação da penalidade de multa. Discordância do 
Juiz Federal, sob o fundamento de que é possível a cumulação de sanções diversas. CPP, 
art. 28. O Juízo Federal possui meios coercitivos processuais e civis para o cumprimento 
de obrigação de fazer, sendo a sanção penal subsidiária. Aplicação 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' e do Enunciado nº 75 da 2ªCCR: 
'Não configura a prática do crime de desobediência (CP, art. 330) o descumprimento de 
ordem judicial de penhora de parte do faturamento de sociedade empresária executada. A 
conduta constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, ao qual é cominada multa de até 
20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza 
processual ou material (CPC, art. 774)'. 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). 

 
496. Expediente: JF-RJ-5075528-

48.2021.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico  

Voto: 3547/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação apresentada na Sala de Atendimento 

ao Cidadão do MPF, na qual o representante alega que empresas 'não realizam o 
recolhimento do INSS dos colaboradores, apesar de realizar o desconto e até onde eu 
sei isso é apropriação indébita. Também não é pago o IR por meio das DARFs. Outro 
ponto interessante é que eles não recolhem o ICMS que também é crime. Além disso 
na pandemia foram feitos acordos de suspensão e de redução de jornada que 
simplesmente não foram cumpridos. As funcionárias eram coagidas [...] a trabalhar. 
As verbas das funcionárias demitidas Não foram pagas corretamente de forma 
intencional'. O Procurador da República oficiante considerou que a representação não 
apresentava informações suficientes para a deflagração de apuração formal; destacou 
que o representante não trouxe aos autos a identificação (nome social e CNPJ) da 
empresa, tampouco dos gestores dela (nome completo e CPF). Diante disso, 
determinou a notificação do representante, por e-mail, para que apresentasse elementos 
mínimos capazes de embasar o início de investigação. Devidamente notificado, o 
representante não apresentou resposta. O Procurador da República oficiante promoveu 
o arquivamento do procedimento. Discordância do Juízo Federal; segundo o Juiz, 'Se 
o MPF entende necessários maiores esclarecimentos, cabe ao próprio Parquet 
diligenciá-los como cabível, não podendo atribuir todo o ônus a um particular que não 
é obrigado a noticiar crimes'. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC 
nº 75/1993. Conforme destacado pelo Procurador da República oficiante, a simples 
alegação genérica de que determinadas empresas não recolhem tributos relativos ao 
INSS, ICMS e IR, dissociadas de qualquer elemento probatório ou de uma narrativa 
plausível e detalhada não autoriza a instauração de investigação criminal. Além disso, 
observa-se que o representante, notificado para esclarecimentos, não se manifestou. 
Adequado o arquivamento (art. 4º, inciso III, da Resolução nº 174/2017). 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). 

 
497. Expediente: JFRS/NHM-5010228-

78.2021.4.04.7108-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 3462/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
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SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE NOVO HAMBURGO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO EM FACE DE 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CRIME NÃO CONFIGURADO. NÃO SE 
VERIFICOU O DOLO ESPECÍFICO DE DENEGRIR A FUNÇÃO PÚBLICA 
EXERCIDA PELO SERVIDOR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de 
Fato autuada para apuração de possível prática do crime de desacato (art. 331, CP) em face 
de servidores da 1ª Vara Federal de Cachoeira do Sul/RS. 2. Consta dos autos Certidão 
assinada pelos referidos servidores com o seguinte teor: 'Certifico que na data de 
16/04/2021, em atendimento via aplicativo de WhatsApp Business, para fins de intimação 
de determinação no processo n. 50026280720204047119, do Autor Thiago Vargas da 
Silva, quanto à apresentação de comprovantes de rendimentos de sua genitora, no período 
correspondente ao auxílio emergencial, pois apresentara apenas o comprovante de 
dezembro de 2020, o mesmo questionou tal exigência, por via de áudio, alegando já ter 
atendido suficientemente, com críticas ao andamento do feito. Dado que fora encaminhada 
a mensagem para intimação às 16:29 horas, tendo ele apresentado os questionamentos às 
18:42, o que demandaria análise do argumentado, respondi estar encerrado o horário de 
atendimento, retornando segunda-feira, a partir das 13:00 horas, a que respondeu com 
áudio, lançando mão de xingamento chulo, ofensivo à unidade, não somente a mim, tudo 
conforme print dos diálogos e áudios em anexo. Era o que cabia certificar'. 3. Consta, ainda, 
que o investigado teria dirigido aos servidores o seguinte xingamento: 'então vocês vão 
tomar no cu de vocês'. 4. O Procurador da República oficiante entendeu que não se observa 
a prática do crime de desacato, ante a ausência do dolo específico exigido pelo tipo penal, 
a saber, a vontade de desrespeitar/ofender/menosprezar a função pública; para 
caracterização do delito de desacato é necessário o elemento subjetivo do injusto (dolo 
específico), consistente na vontade de ultrajar e desprestigiar a função pública exercida 
pelo ofendido, não bastando para tanto a mera enunciação de palavras ofensivas resultantes 
de desabafo ou revolta efêmera do agente. 5. Discordância do Juízo Federal. Aplicação do 
art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. O Juiz Federal entendeu que assacar 
ofensas de baixo calão contra servidor público, no exercício da função e em decorrência 
dela, configura, em princípio, o crime de desacato. 6. Com razão o Procurador da República 
oficiante. Pelo que consta dos autos, houve uma dificuldade de comunicação entre o 
servidor público e o investigado; criou-se um cenário de exaltação, que pode ter levado à 
manifestação mal educada e grosseira do investigado. 7. O ato de xingar servidor público 
no exercício das funções não configura o crime de desacato, quando não se observa o dolo 
específico de denegrir a função pública exercida pelo servidor. Nesse sentido, a 
jurisprudência do TRF 4: 1. Para a configuração do delito de desacato é necessária a 
vontade específica de ofender a honra, humilhar, causar vexame, menosprezar o 
funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. 2. Para que o crime de 
ameaça reste configurado é necessário que a ameaça seja séria, capaz de efetivamente 
incutir medo na vítima. 3. Palavras ditas em momento de raiva e inconformidade do agente, 
com suposto ato da vítima, sem intenção real de desacatá-la ou ameaçá-la afastam o dolo 
da conduta. 4. Apelação criminal desprovida. (TRF4, ACR 5003400-54.2016.4.04.7201, 
OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 
22/08/2019). 8. 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. Expediente: JFRS/PFU-5005330-

34.2021.4.04.7104-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 3528/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE PASSO FUNDO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334, 

§ 1º, inciso IV, do CP). As mercadorias apreendidas no Centro de Distribuição dos 
Correios somaram um total de R$ 2.196,16. Tributos iludidos no valor de R$ 720,05. 
Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do 
Juízo Federal, em razão da existência de autuações anteriores, caracterizando a 
habitualidade delitiva. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. 
'De acordo com a RFPF, a natureza dos bens, vinhos estrangeiros, e a comercialização via 
site Mercado Livre, demonstram a finalidade comercial do autuado. De um lado, o valor 
dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da 
insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita 
impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, o investigado possui 
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outras 04 (quatro) autuações fiscais por apreensão de mercadorias e mais uma autuação 
por apreensão de veículo nos últimos 05 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 crime, e 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). 

 
499. Expediente: JF/URA-1002619-

57.2020.4.01.3802-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3208/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
UBERABA/MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I e II, CP). 

SUBTRAÇÃO DE VALORES DE AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
MEDIANTE O EMPREGO DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS E ARMAS DE FOGO. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LINHA APURATÓRIA 
IDÔNEA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 
INDICAÇÃO DE LINHA INVESTIGATIVA PLAUSÍVEL PARA ELUCIDAÇÃO DO 
CRIME. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INCISO IV, DA LC Nº 
75/1993. NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL 
COM O APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do 
crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Consta dos autos que, no dia 26-08-
2018, em Pirajuba/MG, pelo menos 5 indivíduos, ocupando veículo SUV de cor branca, 
subtraíram bens e valores da Agência da Caixa Econômica Federal, mediante o emprego 
de artefatos explosivos e armas de fogo. 2) O Procurador da República oficiante entendeu 
que, esgotadas as diligências investigativas, não foi possível identificar a autoria delitiva 
ou mesmo mínimos indícios desta; não há linha apuratória potencialmente idônea para o 
prosseguimento da persecução penal; requereu o arquivamento do Inquérito Policial. 3) 
Discordância do Juízo Federal; destacou o seguinte: (I) com base nas imagens das 
câmeras de segurança do local, foi possível a identificação de algumas características nas 
vestimentas utilizadas pelos autores durante a ação criminosa; (II) relatório de inteligência 
produzido pela Polícia Militar do Estado de Goiás, referente à ação criminosa praticada 
em face de instituição financeira localizada na cidade de Goiandira/GO, em 26-08-2018, 
em que foi possível identificar vestimentas muito semelhantes às utilizadas pelos autores 
nos fatos ocorridos em Pirajuba/MG; (III) além das vestimentas, o modus operandi 
também permite inferir que poderiam ser os mesmos autores em ambos os eventos 
delituosos; (IV) ainda de acordo com o relatório de inteligência, houve a identificação de 
outros indivíduos que teriam participado do roubo em Goiandira/GO, sendo eles, C. E. L. 
S., F. C. B. e Y. F. S., que poderiam ter relação com o roubo em Pirajuba-MG. (V) Ao 
final, o Juiz Federal entendeu que existe uma linha plausível que pode levar à elucidação 
dos fatos, a fim de obter indícios suficientes de autoria atribuídos a D. C. DE C., W. DOS 
S. S., C. E. L. S., F. C. B. e Y. F. S., em que pesem suas negativas. 4) Aplicação do art. 
28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. Arquivamento prematuro. Em que 
pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pelo Procurador da República oficiante, 
mostra-se adequado o aprofundamento das investigações. 5) Isso porque, pelo que consta 
dos autos, ao que parece, há linha investigativa viável ao esclarecimento da autoria do 
crime em questão. Relatório da Polícia Federal faz menção ao relatório de inteligência 
produzido pela Polícia Militar do Estado de Goiás, referente à ação criminosa praticada 
em face de instituição financeira localizada na cidade de Goiandira/GO; destaca que a 
similaridade das vestimentas e do modus operandi permite inferir que se tratam dos 
mesmos autores nos dois eventos criminosos, Pirajuba/MG e Goiandira/GO. Ainda, 
consta do Relatório da Polícia Federal que, a par dos elementos expostos no relatório, 
suspeita-se da possível participação dos indivíduos D. C. DE C., W. DOS S. S., C. E. L. 
S., F. C. B., e Y. F. S. no crime investigado nestes autos. 6) Nesse contexto, diante das 
considerações apresentadas pelo Juízo Federal; à luz das informações constantes do 
Relatório da Polícia Federal; necessário dar continuidade à persecução penal, com o 
aprofundamento das investigações. 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). 
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500. Expediente: JF-ITUMB-1002100-

91.2020.4.01.3508-TC - 
Eletrônico  

Voto: 3566/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ITUMBIARA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Termo circunstanciado instaurado para apurar fato, qualificado como crime previsto 

no art. 331 do CP, o qual consistiu, em síntese, no seguinte: o investigado teria 
proferido palavras de baixão calão ao mandar Oficial de Justiça 'a merda' e afirmar que 
'não devia bosta nenhuma', por ocasião do cumprimento de Mandado de Penhora ou 
Arresto de veículo em poder do investigado. Em audiência preliminar, o Procurador 
oficiante ofereceu o benefício da transação penal. Ouvida, a defesa anuiu com seus 
termos. O Juízo Federal, no entanto, rejeitou a homologação; sustentou que as 
circunstâncias, personalidade ou conduta social do agente não admitem a transação 
penal neste caso; ressaltou, para tanto, que o investigado teria afirmado que se os 
funcionários públicos não fossem embora 'resolveria o assunto na bala'; e não teria 
demonstrado arrependimento. O MPF entendeu que as circunstâncias do fato não 
afastam o cabimento da transação penal, sendo próprio da personalidade simples do 
autuado sua fala ríspida; seus antecedentes são favoráveis e que a transação é meio 
hábil à pacificação social no caso. Aplicação do art. 28 do CPP. Com efeito, a pena 
máxima cominada ao crime de desacato (art. 331 do CP) é de 02 anos de detenção; o 
que possibilita, em tese, a aplicação da transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95). Além 
disso, nos antecedentes criminais, não se constatam outros registros criminais 
desfavoráveis ao investigado; e não há notícia de que tenha sido beneficiário de 
transação penal nos últimos cinco anos. Não consta dos autos que a exasperação do 
investigado tenha sido acompanhada por algum outro elemento que não apenas seu 
estado anímico alterado no momento do fato. Assim, salvo o fato ora investigado, não 
há comprovação nos autos de elementos capazes de macular a conduta social do 
investigado ou que demonstre personalidade voltada para práticas criminosas que 
configurem óbice ao oferecimento da transação; a medida parece ser necessária e 
suficiente (art. 76, § 2º, inciso III, da Lei nº 9.099/95). Inexistência de impedimentos 
legais ao oferecimento da benesse. Inadequação e insuficiência do benefício não 
evidenciados. Requisitos preenchidos. Insistência no oferecimento da proposta de 
transação penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela insistência 
no oferecimento da proposta de transação penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
501. Expediente: JF/CHP/SC-5002166-

33.2018.4.04.7212-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3571/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu E.M.F. 

foi condenado pela prática do crime descrito no art. 334, § 1º, incisos III e IV, e art. 330, 
ambos do CP. Instado, o MPF defendeu não ser possível o oferecimento do ANPP após o 
recebimento da denúncia; citou o HC nº 191.464/SC, proferido pela 1ª Turma do STF. A 
defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª 
CCR. Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com 
atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento 
do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de 
Revisão nº 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão 
e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República, em face 
da decisão do PGR. Com efeito, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso 
em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da 
República, que considerou o seguinte: I) a definição do membro com atribuição para a 
celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o 
art. 62 da LC 75/93; II) não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à 
primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou 
não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e 
propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª 
CCR/MPF (Decisão 505/2020, CA 526/2020 - AJCA/GABPGR "PGR-00484615/2020", 
Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). Prejudicada, portanto, 
a análise do mérito. Encaminhamento dos autos ao órgão de segundo grau, para análise dos 
requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura 
do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 244 
 

 
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. 

 

502. Expediente: JF-CPS-0000750-
34.2019.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 2860/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. O MPF ofereceu denúncia 

contra a ré, como incursa nos crimes previstos no art. 304, c/c 297 do CP, praticados 
em continuidade delitiva (art. 71 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), pela 
prática dos seguintes fatos: a acusada obteve passaportes fraudulentos de nacionalidade 
chilena e os utilizou para entrar no País pelo aeroporto de Guarulhos/SP; usou os 
passaportes falsos e também fez inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física. 
Instado a se manifestar sobre a possibilidade de celebração de ANPP, o MPF entendeu 
ser incabível a celebração do ANPP pelos seguintes motivos: (a) o somatório das penas 
mínimas cominadas aos crimes praticados pela investigada, em concurso material e em 
continuidade, alcançam 04 anos; (b) não cabimento no curso da ação. A defesa 
peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP, consignando ser 'pacífico da 
jurisprudência dos tribunais que nos casos de falsificação de documento e posterior uso 
dessa documentação o primeiro crime absorve segundo quando praticado pelo mesmo 
agente, sendo o crime de uso mero exaurimento do crime de falsificação'. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao 
não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98 
desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. O art. 28-A 
do CPP prevê o requisito objetivo da pena mínima cominada ao crime deve ser inferior 
a 04 anos. No caso da prática de dois ou mais crimes, em concurso material (art. 69 do 
CP), deve haver a soma das penas mínimas de cada crime. No caso, verifica-se que a 
soma das penas mínimas dos crimes mencionados na denúncia é igual a 04 anos. 
Assim, não está preenchido o requisito objetivo da pena mínima inferior a 04 anos. 
Ainda, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, neste momento, pela 
absorção da conduta, como pretendido pela defesa. Dessa forma, não se mostra 
aplicável o ANPP (art. 28-A, caput, do CPP). Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
503. Expediente: JF-CPS-0000938-

95.2017.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3205/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: MATÉRIA: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP, na Ação Penal nº 

00000938-95.2017.403.6105 (IPL 177/2016). O MPF ofereceu denúncia contra os réus 
L. S. e G. H. P. No caso, cabe delimitar a situação do réu L. S.. Com efeito, o réu L.S. 
foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 304 do CP, por 06 vezes; no 
crime previsto no art. 171, §§ 3º e 4º, e pela prática, por 10 vezes, na forma do art. 69 
do CP (em concurso material). Consta dos autos que o réu L.S., de forma consciente e 
voluntária, mediante a utilização de documentos falsos induziu e manteve em erro o 
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL e o BANCO DO BRASIL, obtendo para si vantagem indevida consistente 
em empréstimos consignados, contratos de seguro e dois benefícios previdenciários; 
consta, ainda, que G.H.P., com o auxílio de L.S., mediante a utilização de documentos 
falsos, para induzir em erro o Banco do Brasil, tentou obter vantagem indevida 
consistente no benefício de aposentadoria. Instado a se manifestar sobre a possibilidade 
de celebração de ANPP, o MPF entendeu ser incabível a celebração do ANPP, tendo 
em vista que a soma das penas mínimas ultrapassa o limite objetivo previsto no art. 28-
A do CPP. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; alegou que deve 
ser aplicada ao caso a regra do crime continuado (art. 71, CP), o que deixaria as penas 
mínimas dentro do limite estabelecido no art. 28-A do CPP. Os autos foram remetidos 
à 2ª CCR. Consta da denúncia que os crimes foram praticados em concurso material; 
entendimento reiterado em manifestação do Procurador Oficiante sobre o cabimento 
do ANPP. Assim, considerada a classificação jurídica feita na denúncia, observa-se 
que a soma das penas mínimas cominadas aos crimes supera o limite estabelecido no 
art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). Para verificação do cabimento do 
ANPP deve-se levar em consideração a classificação jurídica do crime feita pela 
denúncia. Assim, não se encontra preenchido o requisito objetivo da pena mínima 
inferior a 04 anos. De outra parte, consta das declarações do réu L.S. no IPL que '' 
esteve recolhido na prisão de Itirapina, sendo liberado em outubro de 2016, diante do 
cumprimento integral da pena. (') QUE questionado se foi preso, alega que permaneceu 
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aproximadamente 40 anos detido em virtude de diversos delitos, tais como homicídio 
furto, assalto, tráfico de drogas , etc.'. Ocorre, porém, que não há análise sobre a 
questão do requisito de não cabimento do ANPP sobre os antecedentes criminais do 
réu (art. 28-A, § 2º, inciso II do CP). S.M.J., torna-se recomendável que, em situações 
semelhantes sobre a análise do cabimento do ANPP, seja feita diligência sobre 
eventuais antecedentes criminais do investigado para verificar o preenchimento, ou 
não, requisitos para o cabimento, ou não, do ANPP. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
504. Expediente: JF-CPS-0021010-

40.2016.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3523/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, 
praticados no período entre 10/2010 a 08/2011. Instado a se manifestar sobre a 
possibilidade de celebração de ANPP, o MPF entendeu não ser possível, haja vista o 
réu já ter sido beneficiado por transação penal nos 05 anos anteriores ao cometimento 
do crime, ora processado. A defesa formulou requerimento para remessa dos autos ao 
órgão superior (art. 28-A, § 14, do CPP). Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Não 
cabe propor o ANPP quando o agente for beneficiado, nos 05 anos anteriores ao 
cometimento do crime ora processado, com acordo de não persecução penal, transação 
penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, inciso III, do CPP). 
Conforme destacado pelo Procurador oficiante, ficou demonstrado nos autos que o réu 
foi beneficiado por transação penal no ano de 2007. Assim, não cabe o oferecimento 
do ANPP, por não ocorrer o preenchimento de requisito objetivo (art. 28-A, § 2°, inciso 
III, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem 
para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
505. Expediente: JF-CPS-5015984-

68.2019.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3001/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- CAMPINAS/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ré V.N.S. indiciada pela 

prática do crime previsto no art. 171, § 3º do CP. Oferecimento do ANPP pelo MPF. 
A defesa insurgiu-se contra a proposta de ANPP formulada pelo MPF; discordou das 
cláusulas oferecidas; alegou que não possuía meios para a reparação do dano; requereu 
que efetuasse o pagamento parcelado da reparação do dano em montante não superior 
a R$ 200,00 por mês. Recurso da defesa com base no art. 28-A, § 14 do CPP. Não 
merece conhecimento o recurso. Com efeito, a remessa dos autos ao órgão superior do 
MPF se dá na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. Esta regra prevê a remessa somente 
na hipótese de haver a recusa do órgão do Ministério Público em propor o ANPP. 
Verifica-se que, de um lado, o Procurador Oficiante ofereceu a proposta de ANPP; e, 
no caso, a remessa se deu pela recusa da defesa quanto às cláusulas do ANPP, propostas 
pelo Procurador Oficiante. No caso, ao contrário, o Procurador oficiante ofereceu o 
ANPP; e, na fase posterior, de ajustar, cumulativa ou alternativamente, as condições, a 
defesa não concordou com as cláusulas estipuladas na proposta de ANPP formulada 
pelo MPF; não houve acordo sobre as condições, no caso concreto. Assim, não houve 
recusa por parte do Procurador oficiante em oferecer o ANPP, o caso é de não 
conhecimento da remessa. Devolução dos autos à origem para, sendo o caso, retomar 
o acordo com as cláusulas propostas pelo MPF ou para o regular prosseguimento da 
persecução penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
506. Expediente: JF-GRU-5001161-

21.2020.4.03.6181-APN 
- Eletrônico  

Voto: 3525/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Réu denunciado pela prática 
do crime previsto no art. 289, § 1º do CP. Quando do ajuizamento da ação penal, o 
MPF informou ao Juízo que restou frustrada a tentativa de celebração do ANPP com o 
denunciado, uma vez que, mesmo tendo recebido em mãos notificação encaminhada 
pelo órgão ministerial para que manifestasse seu interesse no acordo, este se manteve 
silente. A denúncia foi recebida em 22-10-2020; o réu foi citado; foi deferido pelo 
Juízo Federal pedido formulado pela defesa do réu, devolvendo-lhe o prazo para 
apresentação de resposta escrita à acusação e abrindo vista dos autos para que o MPF 
se manifestasse sobre o ANPP. O MPF recusou o oferecimento do ANPP por entender 
que se operou a preclusão, tendo havido recusa tácita do réu. A defesa peticionou com 
base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme o 
Enunciado 98 da 2ª CCR, opera a preclusão na hipótese de oferecimento do ANPP e 
recusa pela defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que, houve a notificação para 
se manifestar o acusado sobre eventual interesse na celebração de ANPP. Ademais, é 
necessária a participação do defensor do acusado para negociação e formalização do 
ANPP (art. 28-A, § 3º, do CPP). Sem a notificação prévia do defensor, não há que se 
falar em preclusão da possibilidade de análise do ANPP no caso concreto. A falta de 
participação do defensor poderá suscitar eventual discussão sobre nulidade processual. 
Verifica-se, ainda, que o denunciado, por meio da DPU, na primeira oportunidade de 
manifestação nos autos, demonstrou interesse na celebração do ANPP. Desta forma, 
no caso, não ocorre a preclusão. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador 
oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como 
(re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
507. Expediente: JF/MG-0032699-

61.2019.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 3564/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1º, inciso III, do CP. O MPF se 
manifestou pelo não cabimento do ANPP, 'considerando as recentes decisões proferidas 
no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, o enunciado n.º 20 editado pelo Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais e o entendimento doutrinário, em relação à irretroatividade da Lei 
n.º 13.964/2019 após o recebimento da denúncia'. A defesa apresentou manifestação 
conforme o art. 28-A, § 14, do CPP; alegou que o ANPP deve ser oportunizado em todos 
os processos penais em andamento, independentemente da fase em que se encontrem; a 
própria Lei 13.964/2019 não estabelece limite temporal algum. Os autos foram 
encaminhados à 2ª CCR. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não 
cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 
2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Em que pese a 
existência de julgados no sentido de que o ANPP não seria cabível em momento posterior 
ao recebimento da denúncia, trata-se de matéria que não foi pacificada na Jurisprudência 
dos Tribunais Superiores. Assim, deve preponderar o entendimento fixado no Enunciado 
nº 98, desta 2ª CCR, que estabelece que o recebimento da denúncia e o início da ação 
penal não configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos 
ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 
Câmara, e análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução 
dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins 
do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
508. Expediente: JF/MG-1013384-

93.2020.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3419/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal - ANPP. Réu denunciado como incurso no 

crime do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CP. Suposta omissão de 
informação às autoridades fazendárias que gerou um crédito apurado em mais de R$ 
394.836,97. O Procurador Oficiante não ofereceu o ANPP por entender não ser possível 
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em crimes tributários, já que o ANPP estaria condicionada à reparação do dano e nesse 
caso o pagamento do tributo extinguiria a punibilidade, o que seria até mais favorável ao 
réu. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo 
entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da 
denúncia, matéria objeto do Enunciado nº 98 da 2ª CCR/MPF, acolhido em respeito ao 
princípio da colegialidade. Da mesma forma, ressalvo posicionamento pessoal quanto ao 
não cabimento do ANPP em face do alto valor sonegado. Superado esse ponto, tem-se 
que os crimes tributários não estão no rol das hipóteses legais impeditivas da celebração 
do ANPP. Ademais, o art. 28-A do CPP prevê como condição para a celebração do ANPP 
a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima. Entretanto, diferentemente da 
Resolução n° 181/2017 do CNMP e a Orientação Conjunta nº 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª 
CCR's, a lei não prevê um valor máximo pré-determinado como requisito para a 
celebração do acordo. Assim, é necessária a análise de outros elementos que indiquem a 
insuficiência da medida, o que não se verificou nos autos. Caso preenchidos os demais 
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público estipulará o 
pagamento do débito da forma que entender pertinente, cumulado a eventuais outras 
condições que julgar proporcional e compatível com a infração imputada ao réu, e, sendo 
recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. 
Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para consideração 
do entendimento firmado pela Câmara e análise dos demais requisitos exigidos para a 
celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e 
abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
509. Expediente: JF/MG-1020925-

80.2020.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 3423/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Réu denunciado pelo crime previsto no art. 

289, § 1º, do CP. A denúncia foi recebida em 13-12-2019. O Procurador Oficiante 
entendeu ser incabível a celebração de ANPP, visto que, posterior ao oferecimento da 
peça acusatória, tomou conhecimento da prática de conduta delituosa de mesmo tipo 
penal, cometida pelo réu G.P.R., 4 (quatro) dias após o primeiro crime, inclusive sendo 
requerido o aditamento da denúncia. A defesa do réu G.P.R. peticionou com base no art. 
28-A, § 14, do CPP; alegou que não há elementos que evidenciem a prática reiterada. Os 
autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme destacado pelo Procurador da República 
oficiante, 'pela narrativa dos autos, que o réu praticou reiteradas ações delituosas, sendo 
o segundo crime perpetrado após sua prisão em flagrante, com o nítido intuito de se 
utilizar das cédulas falsas que ainda mantinha sob sua guarda'. Dessa forma, constata-se 
que a prática do mesmo crime art. 289, § 1º, do CP (pena mínima de 03 anos de reclusão), 
em concurso material, visto que praticados em um intervalo de 4 (quatro) dias, faz com 
que a pena mínima ultrapasse o patamar de 4 (quatro) anos, impossibilitando a proposta 
de ANPP. Não cabe aplicar o ANPP (art. 28-A, caput, do CPP). Prosseguimento da ação 
penal. Devolução dos autos ao Juízo Federal de origem para conhecimento e adoção das 
providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
510. Expediente: JF/PR/CAS-5002396-

12.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3103/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O réu E.L.D.F. foi denunciado pela 

prática dos crimes previstos no art. 329, § 1º; art. 330, caput, na forma do art. 71; e art. 334, 
§ 1º, inciso IV, do CP; e art. 311, caput, do CTB, todos na forma do art. 69 do CP. O 
Procurador da República oficiante recusou a proposta para celebração do ANPP; 
apresentou os seguintes fundamentos: (1) de acordo com as certidões de antecedentes 
criminais, o réu já foi condenado, em primeira instância, em ação penal, pela prática do 
crime previsto no art. 334, § 1º, inciso II, do CP; encontra-se, atualmente, em grau recursal 
perante o TRF/4ª Região; (2) em consulta ao site do COMPROT da Receita Federal, 
verifica-se que o réu também possui registros de outros procedimentos administrativos 
instaurados em razão de fatos similares ao presente; (3) os registros demonstram que o réu 
possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e eventual ANPP seria 
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insuficiente à reprovação e prevenção do crime. A defesa do réu peticionou nos termos do 
art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme destacado pelo 
Procurador da República oficiante, o réu tem antecedentes criminais. Conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional evidenciada. Incabível a celebração do ANPP (art. 28-
A, § 2º, inciso II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo 
de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
511. Expediente: JF/PR/CAS-5002417-

85.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3568/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação penal na qual o réu C.A.M. 

foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, 
na forma do art. 29 do CP. O membro do MPF oficiante considerou não ser possível o 
oferecimento do ANPP, pelos seguintes motivos: a) inexistência de confissão do crime; b) 
impossibilidade de reparação do dano (dano de grande monta, em razão de esquema de 
evasão e fracionamento de tributos, ocasionando prejuízo aos cofres públicos no importe 
de R$ 3.192.569,90); c) impossibilidade de se aferir, com precisão, quais bens foram 
adquiridos como produto ou proveito do crime. A defesa peticionou com base no art. 28-
A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento 
do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria objeto do Enunciado nº 98 da 2ª 
CCR/MPF, acolhido em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, com base 
no Enunciado nº 98, da 2ª CCR/MPF, verifica-se que o recebimento da denúncia e o início 
da ação penal não configuram obstáculo à celebração do ANPP. Com relação à confissão 
formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua promoção 
neste momento processual, ou seja, durante a negociação do ANPP e na própria ação penal, 
dada a confissão ser parte integrante do acordo. Sobre o tema, tem-se a Orientação 
Conjunta nº 03/2018 - 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: "11 Em todos os casos, cabe ao membro 
oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas 
cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da 
infração". Ademais, nos termos do recente Enunciado 98/2ª CCR: "É cabível o 
oferecimento de acordo de não persecução penal [...] devendo o integrante do MPF 
oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A da Lei n° 
13.964/19". Da mesma forma, ressalvo posicionamento pessoal quanto ao não cabimento 
do ANPP em face do alto valor sonegado. Em homenagem ao princípio da colegialidade, 
passa-se ao exame dos demais aspectos deste caso. Quanto ao fundamento do alto valor do 
tributo iludido, tem-se que o art. 28-A do CPP não prevê um valor máximo pré-determinado 
como requisito para a celebração do ANPP. Logo, ainda que expressivo, o valor do dano 
não pode constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. Necessária a 
análise de outros elementos que indiquem a insuficiência da medida, o que não se verificou 
nos autos, a despeito da indicação acerca da impossibilidade de se aferir, com precisão, 
quais bens foram adquiridos como produto ou proveito do crime. Caso preenchidos os 
demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público 
estipulará o pagamento do débito da forma que entender pertinente, cumulado a eventuais 
outras condições que julgar proporcional e compatível com a infração imputada ao réu e, 
sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. 
Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF oficiante para consideração do 
entendimento firmado pela Câmara e análise dos demais requisitos exigidos para a 
celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e 
abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
512. Expediente: JF/PR/CAS-5006441-

59.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3484/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pela prática do crime de contrabando, por ter sido flagrado transportando 
300.200 maços de cigarros de origem estrangeira, que estavam ocultos em meio a uma 
carga de soja em grãos, para a qual o acusado possuía toda a documentação regular 
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(contrato de prestação de serviços, conhecimento de transporte e nota fiscal), com a 
finalidade de dificultar a fiscalização e assegurar a prática ilícita. O MPF recusou o 
oferecimento do ANPP. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. O art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se 
aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 
penais pretéritas. No caso, verifica-se que as circunstâncias do crime denotam atividade 
criminosa profissional. Assim, mostra-se inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, 
caput e § 2°, inciso II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao 
Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
513. Expediente: JF/PR/CUR-5016378-

11.2021.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 3599/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Ação Penal. Réus denunciados 

pela prática dos crimes de associação criminosa e contrabando. Quanto ao réu W. C. S., o 
MPF entendeu ser incabível a celebração de ANP; considerou a existência de outros 
registros criminais em seu nome, quais sejam: uma ação penal em razão de possível prática 
do crime de contrabando e um termo circunstanciado em razão de possível prática do crime 
previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa se insurgiu contra a recusa; 
alega que se verifica violação ao Princípio da Legalidade e da Presunção de Inocência, 
previstos no art. 5º, incisos II e LVII da CF; não se pode utilizar da existência de uma ação 
penal em curso para prejudicar a situação atual do acusado. Os autos foram remetidos à 2ª 
CCR. Compulsando os autos da ação principal (Ação Penal nº 5013833-
65.2021.4.04.7000), observa-se que os fatos pelos quais o réu W.C.S. foi denunciado se 
deram em 23-7-2019, quando o réu W.C.S. e outro foram presos em flagrante, pela prática 
do crime de contrabando. As ações penais existentes em desfavor do réu W.C.S., utilizadas 
pelo Procurador da República oficiante para fundamentar a recusa em oferecer o ANPP, 
referem-se a fatos posteriores; os fatos respeitantes à ação penal alusiva ao crime de 
contrabando (Ação Penal nº 5070814-85.2019.4.04.7000) se deram em 14-8-2021; os fatos 
respeitantes ao crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro se deram em 
março de 2020. Nesse contexto, considerando que os registros criminais em desfavor do 
réu são referentes a fatos posteriores aos fatos em análise na ação penal da qual se origina 
este IANPP, não se mostra possível considerar esses registros como maus antecedentes, 
capazes de caracterizar a conduta criminal habitual constante do art. 28-A, § 2º, inciso II, 
do CPP. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
consideração do entendimento firmado pela Câmara, e análise dos demais requisitos 
exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
514. Expediente: JF/PR/CUR-5017662-

54.2021.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 3177/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RÉUS DENUNCIADOS 

PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECUSA DO MPF EM OFERECER O 
ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 
28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ANPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, 
NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não 
Persecução Penal - ANPP. Réus denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 1º, 
caput, e § 1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98. 2. Trata-se, em síntese, de complexa investigação, 
denominada Operação Sem Saída (3ª fase), que, por sua vez, teve origem na Operação 
Spectrum (1ª fase), que logrou êxito em localizar e levar à prisão o líder de uma organização 
criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Ao se 
identificar os operadores financeiros da organização, chegou-se às duas empresas 
pertencentes aos dois réus, cujas contas bancárias foram utilizadas para movimentar valores 
pertencentes à ORCRIM. Por outro lado, as investigações também apontaram que os réus 
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praticavam o crime de lavagem de dinheiro em relação a seu próprio patrimônio, atribuindo 
a propriedade formal de diversos veículos a terceiros, que com eles tinham ou tiveram 
alguma relação de trabalho, dissimulando a origem e a natureza do dinheiro usado na 
transação e ocultando seus reais proprietários. Assim, os réus foram denunciados nestes 
autos pelos atos de lavagem relacionados a ORCRIM por 2 vezes; e por 10 vezes na Ação 
Penal nº 5010374-26.2019.4.04.7000 pelos atos de lavagem praticados em relação a seu 
próprio patrimônio, todos praticados em concurso material. 3. Instado a se manifestar sobre 
a possibilidade de celebração de ANPP, o MPF entendeu ser incabível pelos seguintes 
motivos: (a) não cabimento de ANPP no curso da ação penal; (b) o somatório das penas 
mínimas cominadas aos crimes praticados pelos investigados, em concurso material, 
alcançam 06 anos; (c) não ser suficiente pra prevenção e reprovação do crime por se tratar 
de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa, configurando atividade 
profissional. 4. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; alega, em síntese, 
que as condutas não configurariam concurso material, e sim continuidade delitiva. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. 5. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao 
não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98 desta 
2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. 6. O art. 28-A do CPP 
prevê o requisito objetivo da pena mínima cominada ao crime deve ser inferior a 04 anos. 
No caso da prática de dois ou mais crimes, em concurso material (art. 69 do CP), deve 
haver a soma das penas mínimas de cada crime. No caso, verifica-se que a soma das penas 
mínimas dos crimes mencionados na denúncia é superior a 04 anos. Assim, não está 
preenchido o requisito objetivo da pena mínima inferior a 04 anos. Ainda, os elementos 
constantes dos autos não permitem concluir, neste momento, pela continuidade delitiva, 
como pretendido pela defesa. 7. Além disso, há outro fundamento suficiente para a não 
propositura do ANPP. Com efeito, neste caso, não cabe o ANPP, como bem pontuou a 
Procuradora da República oficiante, por se tratar de uma complexa investigação, com o 
objetivo de apurar um grande e sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo do 
tráfico internacional de drogas. Assim, há elementos probatórios que indicam conduta 
criminal profissional dos membros da organização criminosa (art. 28-A, § 2º, inciso II, do 
CPP). 8. Dessa forma, a medida que não se mostra, no caso, suficiente para a reprovação e 
prevenção do crime, não sendo aplicável o ANPP (art. 28-A, caput, do CPP). 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento 
e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O advogado Dr. Matteus Macedo, OAB/PR Nº 83616, realizou sustentação oral. 

 
515. Expediente: JF/PR/CUR-5019785-

25.2021.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 3424/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual os três réus, 

H.R.C., S.R.R. e R.A.R.R., foram denunciados pelo crime descrito no art. 171, § 3º, do CP; 
os dois primeiros denunciados, na qualidade de sócios, e o terceiro, na qualidade de 
empregado, obtiveram vantagem ilícita, induzindo a CEF em erro mediante fraude, 
consistente no saque do valor de R$ 31.545,55 do FGTS, através da simulação da demissão 
sem justa causa do funcionário R.A.R.R.. O MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP 
em razão da existência de reiterações em procedimentos fraudulentos, já que o réu R.A.R.R. 
afirmou que 'esse tipo de acordo já teria ocorrido anteriormente entre abril de 2009 e 
fevereiro de 2009, quando fora demitido sem justa causa, porém continuou laborando nas 
mesmas condições anteriores à rescisão, sem registro na CTPS'. Apenas a defesa da ré 
S.R.R. peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; alegou que ela não possui 
antecedentes; a suposta conduta reiterada informada pelo réu R.A.R.R. teria ocorrido há 
mais de 5 (cinco) anos, o que não impede a propositura do ANPP. Preliminarmente, 
ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da 
denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao 
princípio da colegialidade. Superado essa questão, a regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, do 
CPP prevê que o ANPP não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se 
houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto 
se insignificantes as infrações penais pretéritas. De fato, conforme elementos trazidos aos 
autos, a ré S.R.R. não possui antecedentes criminais, bem como em relação a ela não 
constam informações de que teria cometido estelionato na mesma modalidade. Ainda que 
fosse, tudo indica que o referido fato se deu há mais de 6 (seis) anos. Dessa forma, não se 
verifica óbice para o oferecimento do ANPP no caso. Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 
Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. 
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Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 
O advogado Dr. Matteus Macedo, OAB/PR Nº 83616, realizou sustentação oral. 

 
516. Expediente: JF/PR/CUR-5025759-

77.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 3554/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Ação Penal. Réu denunciado pela 

prática do crime previsto no art. 334, caput e § 1º, inciso III, do CP. Consta dos autos que 
o MPF apresentou proposta de ANPP. Por sua vez, a defesa informou que o réu manifestou 
preferência por proposta de suspensão condicional do processo, nos seguintes termos: 
'Apesar do oferecimento do acordo de não persecução penal, em contato com o assistido, 
este declarou, todavia, que prefere aceitar a proposta de suspensão condicional do 
processo'. Ao que parece, pelo que consta dos autos, foi concedido ao réu o benefício da 
suspensão condicional do processo. No entanto, o réu foi denunciado pela prática de outro 
crime; o MPF se manifestou pela revogação da suspensão condicional do processo (art. 89, 
§ 3º, da Lei nº 9.099/95). O Juízo Federal revogou o benefício da suspensão condicional do 
processo. Instado a se manifestar, mais uma vez, sobre o cabimento de ANPP, o MPF 
respondeu que já houve o oferecimento de ANPP e o réu recusou a proposta. Trata-se, pois, 
de questão preclusa. A defesa se insurgiu contra a recusa; alega que, ao fundamentar que a 
questão está preclusa, apesar do denunciado preencher integralmente todos os requisitos 
previstos no art. 28-A do CPP, o MPF lhe nega a aplicação de lei mais benéfica; viola a 
regra do art. 5º, inciso XL, da CF. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, observa-se 
a preclusão; a defesa, no momento processual adequado, recusou a proposta de ANPP 
apresentada pelo MPF. Sobre isso, na linha do Enunciado nº 98 da 2ª CCR, uma vez 
oferecido o ANPP e recusado pela defesa, há preclusão. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal (preclusão), nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
517. Expediente: JF/PR/CUR-5033037-

32.2020.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 3575/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Inquérito policial instaurado para 

apurar a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, por S.R.B. Oferecimento do 
ANPP pelo MPF. Uma das cláusulas do acordo consistia em não praticar crime ou ser 
processado criminalmente desde a data da firmação do acordo até o término da pena de 
prestação de serviços, devendo apresentar certidão de antecedentes criminais da Justiça 
Estadual e Federal ao fim do período. Acordo assinado pelas partes. Designação de 
audiência para fins de homologação do ANPP. Manifestação posterior da defesa com 
notícia de que o beneficiário do acordo havia sido preso em flagrante. Cancelamento da 
audiência. Juntada de certidão com informações de que o beneficiário teria cometido o 
crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II; art. 180 c/c art. 14, I; 
art. 311 c/c art. 14, I, e art. 29; todos do CP; de que a prisão em flagrante foi convertida em 
prisão preventiva; de que, posteriormente, foi revogada a prisão preventiva; de que foi 
expedido alvará de soltura; e de que os autos do inquérito policial encontravam-se para 
conclusão da investigação. Nova manifestação do MPF com requerimento para que o 
acordo não seja homologado judicialmente, por violação de cláusula pelo beneficiário, com 
a retomada da persecução penal com o oferecimento da denúncia respectiva. A defesa 
apresentou manifestação; alegou, em síntese, o seguinte: (1) inexiste violação de cláusula; 
(2) o termo firmação deve ser interpretado necessariamente como homologação do acordo, 
pois só a partir desse momento é que o acordo passa a gerar efeitos. Despacho do Juízo nos 
seguintes termos: "(...) De acordo com o procedimento previsto na Lei nº 13.964/2019, que 
alterou o art. 28-A do CPP, não há qualquer participação do Juízo na celebração do Acordo 
de Não Persecução Penal, ficando a atuação do magistrado restrita à homologação do 
acordo e à verificação de sua voluntariedade. Neste sentido, não cabe a este Juízo qualquer 
interferência quanto à desistência do acordo pelo Ministério Público Federal, tampouco 
qualquer intermediação para fins de readequação do instrumento (...). Intimem-se as partes 
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(...). Havendo insurgência do investigado quanto à não propositura do acordo, remetam-se 
os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (...)". 
Recurso da defesa com base no art. 28-A, §14, do CPP; retomou, em síntese, as alegações 
anteriores. Na hipótese, a remessa se deu pela discordância da defesa quanto à existência 
do ANPP (e, por consequência, quanto à cláusula proposta pelo membro do MPF oficiante 
e aceita pelo beneficiário/defensor, consoante indicação anterior). Observa-se que a 
remessa dos autos ao órgão superior do MPF se dá na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. 
Essa regra prevê a remessa somente na hipótese de haver a recusa do órgão do Ministério 
Público em propor o ANPP. No caso, ao contrário, o membro do MPF oficiante ofereceu o 
ANPP; e, na fase posterior, após ajustarem as condições e assinarem o acordo, mas antes 
da audiência de homologação, o beneficiário violou cláusula, ao praticar crimes e ser preso, 
não obstante as informações de que a prisão preventiva foi revogada e de que os autos do 
inquérito policial encontravam-se para conclusão da investigação. Assim, não tendo havido 
recusa por parte do membro do MPF oficiante em oferecer o ANPP, o caso é de não 
conhecimento da remessa. Devolução dos autos à origem para, sendo o caso, retomar o 
acordo com as cláusulas propostas pelo MPF ou para o regular prosseguimento da 
persecução penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
518. Expediente: JF/PR/CUR-5037991-

87.2021.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 3043/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Ação Penal. Incidente de acordo de não persecução penal - IANPP. No caso, a ré foi 

denunciada pela prática dos crimes dos art. 138 e 140 c/c 141, II, na forma do art. 69, todos 
do CP. No recebimento da denúncia, a ré foi beneficiada na ação penal com a suspensão 
condicional do processo; posteriormente, o benefício foi revogado, em razão do 
descumprimento das obrigações assumidas. Na mesma ação penal, a defesa pretendeu a 
celebração do ANPP. A Procuradora oficiante recusou propor o ANPP. Recurso da defesa. 
Revisão (art. 28-A'§14 do CPP). Não se aplica o ANPP na hipótese de ter sido o agente 
beneficiado com suspensão condicional do processo nos 05 anos anteriores ao cometimento 
da infração (art. 28-A, § 2º, inciso III do CPP). Com maior razão, não caberá se já tiver 
sido beneficiado na mesma ação penal que se pretende a realização do ANPP, como no 
caso em análise. Precedente 2ª CCR (IPL nº 0002557-94.2015.4.03.6181, Rel. SPGR 
Alexandre Camanho de Assis, Unânime, 788ª Sessão Ordinária de 09-11-2020). 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento 
e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
519. Expediente: JF/PR/LON-5012444-

42.2021.4.04.7001-
EXEMEDALT - Eletrônico  

Voto: 2969/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
LONDRINA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual o réu D.C.F. 

foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 304 (com as penas do art. 299 e art. 
297) e do artigo 296, § 1º, inciso I, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal. Instado, o 
MPF entendeu não ser possível o oferecimento do ANPP, com os seguintes fundamentos: 
(1) não houve confissão formal, já que o réu negou a autoria do delito; (2) há condenação 
anterior e outras ações penais ainda em trâmite, o que evidencia conduta criminal habitual. 
A defesa do réu peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos 
à 2ª CCR. A regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se aplica na 
hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas. No caso, como bem apontou o Procurador oficiante, ainda que o réu possa 
confessar em eventual audiência para fins de Acordo de Não Persecução Penal, as certidões 
acostadas aos autos informam a existência de condenação anterior (processo em fase de 
execução penal ' segredo de justiça) e outras três ações penais ainda em trâmite por crimes 
similares (uso de documento falso e falsificação de selo ou sinal público), evidenciando-se 
conduta criminal habitual, fator legal impeditivo da concessão da benesse. Assim, mostra-
se inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II, do CPP); há nos 
autos elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada. Prosseguimento da 
ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das 
providências cabíveis. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
520. Expediente: JF/PR/PON-5003968-

93.2018.4.04.7009-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3553/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE PONTA 
GROSSA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. Réu condenado em primeira 

instância pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do 
art. 71 do CP; em sede de apelação, o TRF 4ª Região determinou a remessa dos autos ao 
primeiro grau, para que o MPF se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento do 
ANPP, ocasião na qual a Procuradora da República oficiante entendeu pelo seu não 
oferecimento, em razão da verificação de conduta criminal habitual por parte do réu. A 
defesa apresentou petição com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP. Questão de ordem: 
cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o 
ANPP em ações penais em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento 
JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22-
03-2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à 
unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República em decorrência de 
decisão proferida pelo PGR. Com efeito, recentemente foi proferida decisão no âmbito de 
recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral 
da República, que considerou o seguinte: I) a definição do membro com atribuição para a 
celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF (art. 62 da LC 75/93); 
II) não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância 
pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e 
III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do 
ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª CCR's/MPF (Decisão 
505/2020, CA 526/2020 - AJCA/GABPGR "PGR-00484615/2020", Procedimento de 
Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). Ausência de atribuição do membro do 
MPF de primeira instância para a análise e eventual oferecimento do ANPP, restando 
prejudicada a análise do mérito. Encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional da 
República, para análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso 
concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura 
do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
521. Expediente: JF-RIB-0000109-

55.2019.4.03.6102-
APORD - Eletrônico  

Voto: 3206/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- RIBEIRÃO PRETO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual os réus 

foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, IV, inciso do CP. 
O MPF se manifestou pelo não cabimento do ANPP, com fundamento em recente 
decisão do STJ (AgRg no HC 628.647/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ 
Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 
07/06/2021), no sentido de que a aplicação retroativa das disposições legais que 
introduziram a sistemática do ANPP somente será possível até momento anterior ao 
recebimento da denúncia. A defesa apresentou manifestação conforme o art. 28-A, § 
14, do CPP; alegou que órgão superior do MPF já reconheceu a possibilidade de 
oferecimento do ANPP após a denúncia. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. 
Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP 
após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que 
acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Em que pese a existência de julgados 
no sentido de que o ANPP não seria cabível em momento posterior ao recebimento da 
denúncia, trata-se de matéria que não foi pacificada na Jurisprudência dos Tribunais 
Superiores. Assim, cabe manter o entendimento fixado no Enunciado nº 98, desta 2ª 
CCR, que estabelece que o recebimento da denúncia e o início da ação penal não 
configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 
Câmara, e análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 
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522. Expediente: JF-RIB-5006489-

09.2019.4.03.6102-
TERCIRC - Eletrônico  

Voto: 3209/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
- RIBEIRÃO PRETO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual os réus 

foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso 
III, do CP. O MPF se manifestou pelo não cabimento do ANPP, com fundamento em 
recente decisão do STJ (AgRg no HC 628.647/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, 
DJe 07/06/2021), no sentido de que a aplicação retroativa das disposições legais que 
introduziram a sistemática do ANPP somente será possível até momento anterior ao 
recebimento da denúncia. A defesa apresentou manifestação (art. 28-A, § 14, do CPP); 
alegou que a questão não se encontra pacificada nos Tribunais Superiores. Os autos 
foram encaminhados à 2ª CCR. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal 
quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do 
Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da 
colegialidade. Em que pese a existência de julgados no sentido de que o ANPP não 
seria cabível em momento posterior ao recebimento da denúncia, trata-se de matéria 
que não foi pacificada na Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Assim, deve 
preponderar o entendimento fixado no Enunciado nº 98, desta 2ª CCR, que estabelece 
que o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à 
celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República 
oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara, e análise dos 
demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo 
de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no 
art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
523. Expediente: JFRJ/CAM-PETCRIM-5006609-

98.2021.4.02.5103 - Eletrônico  
Voto: 3572/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL DE CAMPOS 
 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Réus denunciados pela prática do 

crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP), por 03 vezes na forma consumada e por 03 
vezes na forma tentada, em concurso material; um dos crimes consumados praticado em 
concurso formal, por 05 vezes e outro, por 03 vezes. Consta da denúncia que, no dia 23-9-
2019, no mercado municipal, os denunciados, em coautoria delitiva, introduziram e 
tentaram introduzir na circulação diversas notas de cem reais falsificadas, a vários feirantes 
e comerciantes; os denunciados, guardavam consigo o total de 08 (oito) das referidas 
cédulas falsificadas; o denunciado W.S.F. introduziu na circulação uma nota de R$ 100,00 
(cem reais) falsificada na banca 211, obtendo R$ 96,00 (noventa e seis reais de troco); 
ambos os denunciados tentaram, ainda, introduzir na circulação uma nota de R$ 100,00 
(cem reais) falsificada na lanchonete do box 102, delito que não se consumou pela 
descoberta da falsidade no ato; na ocasião, os denunciados foram flagrados guardando 08 
(oito) cédulas falsificadas, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito e conduzidos 
à Delegacia de Polícia Federal; W.S.F. guardava consigo, em um dos bolsos traseiros da 
calça, o total de R$ 300,00 (trezentos reais) em cédulas falsas, com valor monetário 
estampado de R$ 100,00 (cem reais) em cada uma delas (total de três cédulas). O MPF 
entendeu ser incabível a celebração do ANPP, uma vez que a soma das penas mínimas 
cominadas aos crimes ultrapassa o patamar de 04 anos. A defesa do réu W.S.F. peticionou 
com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, o art. 
28-A do CPP prevê o requisito objetivo da pena mínima cominada ao crime, que deve ser 
inferior a 04 anos. Na situação da prática de dois ou mais crimes, em concurso material 
(art. 69 do CP), deve haver a soma das penas mínimas de cada crime. No caso, verifica-se 
que a pena mínima cominada ao crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP) é de 03 anos 
de reclusão; tendo em vista que o crime foi praticado em concurso material por 06 vezes 
(03 vezes na forma consumada e 3 vezes na forma tentada), tem-se que a soma das penas 
mínimas do crime destacado na denúncia é superior a 04 anos. Assim, não está preenchido 
o requisito objetivo da pena mínima inferior a 04 anos. Prosseguimento da ação penal. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências 
cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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524. Expediente: JF-RJ-5083394-
44.2020.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 3439/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. SUPOSTA 

PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 C/C ART. 297, DO CP. MPF: 
RECUSA EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA PARTE. APLICAÇÃO DO 
ART. 28-A, § 14, DO CPP PELO JUÍZO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DO ANPP. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE 
DE REANÁLISE DAS DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 28-A DO 
CPP. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal ' IANPP, instaurado 
no âmbito de ação penal proposta em face do denunciado, pela prática do crime 
previsto no art. 304 c/c art. 297, do CP, tendo em vista a notícia de apresentação de 
Carteira Nacional de Habilitação falsa durante abordagem realizada pela Polícia 
Rodoviária Federal. Policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina no Km 22, 
da Rodovia BR 465, por volta das 12h, abordaram o denunciado pilotando uma 
motocicleta, tendo sido solicitados solicitados a CNH e CRVL do veículo. Contudo, o 
registro da CNH nos sistemas do SERPRO e DENATRAN constava como inexistente. 
Diante disso, o denunciado admitiu que comprou o documento de um terceiro. 2. Na 
denúncia, o Procurador oficiante manifestou-se contrariamente ao oferecimento do 
ANPP (CP, art. 28-A), por entender que o uso de documento falso no presente caso 
está relacionado à direção de veículo automotor por pessoa não habilitada e, em matéria 
de trânsito, milhares de pessoas morrem anualmente em razão de inadequadas 
condições nas estradas de rodagem, incluindo a presença de motoristas não habilitados, 
devendo o uso de CNH falsa ser valorado negativamente em desfavor da celebração de 
ANPP. A denúncia foi recebida, em 12-02-2021, e a defesa, ao apresentar resposta à 
acusação, discordou da manifestação do MPF quanto ao não cabimento do ANPP. 3. 
Intimado, o Procurador oficiante ressaltou a circunstância do crime; entendeu que o 
uso de CNH falsa deve ser valorado negativamente em desfavor da celebração do 
ANPP. 4. A defesa interpôs recurso contra a manifestação do MPF, tendo o Juízo 
Federal determinado a remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 5. Embora 
respeitável o fundamento do Procurador oficiante, a afirmação de que o acordo não se 
revela necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a 
gravidade da conduta do agente, não se mostra adequada no caso. 6. Nota-se que o 
denunciado confessou a prática do crime em sede policial, não possui antecedentes 
criminais e consta como primário nos registros acostados aos autos. Além disso, não 
há elementos que denotem gravidade exacerbada da conduta praticada e justifiquem a 
recusa em oferecer o ANPP. 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador 
oficiante para reanálise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo e, uma vez 
preenchidos, que se oportunize a possibilidade de confissão formal e circunstancial por 
parte do acusado. Havendo discordância, faculta-se ao Procurador oficiante que, com 
fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito. 8. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do 
CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
525. Expediente: JFRS/POA-5006571-

26.2019.4.04.7100-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3184/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PORTO ALEGRE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pelo crime descrito no art. 334-A, § 1°, inciso IV do CP. O MPF entendeu pelo 
não cabimento da ANPP, com os seguintes fundamentos: (1) em razão do ANPP não ser 
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; (2) 'o réu foi flagrado com 
mais de 1.500 maços de cigarros contrabandeados. Desse modo, ainda que a lesão aos 
cofres públicos seja de pequena monta, outro bem jurídico de valor incalculável foi lesado 
pela conduta do réu: a saúde pública'. A defesa do réu peticionou com base no art. 28-A, § 
14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do 
ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, 
que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. O Enunciado nº 90 estabelece que é 
cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se enquadrem 
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no crime de 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. Embora respeitáveis os fundamentos 
do Procurador oficiante, no caso, verifica-se que a quantidade de maços apreendida em 
poder do investigado é pouco superior ao patamar estabelecido por esta Câmara no 
Enunciado nº 90. Assim, considerado o critério estabelecido no Enunciado nº 90/2ª CCR, 
não se verifica especial gravidade na conduta imputada ao réu. Necessidade de retorno dos 
autos ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado 
pela Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
526. Expediente: JFRS/RGR-5001213-

43.2020.4.04.7101-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3427/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE RIO GRANDE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

absolvido, em primeira instância, da acusação atinente à prática do crime previsto no art. 
337-A, inciso III, do CP, com base no art. 386, incisos I e VII, do CPP. Os autos retornaram 
do TRF/4ª Região, sem julgamento do recurso de apelação interposto pelo MPF, para 
análise sobre a viabilidade de oferecimento do ANPP. O MPF, por sua vez, entendeu ser 
inviável o oferecimento de ANPP, com base no seguintes fundamentos: (1) o recebimento 
da denúncia se deu após a vigência da Lei nº 13.964/2019, (2) não cabe o ANPP em crimes 
tributários; (3) o réu não se manifestou sobre o ANPP na primeira oportunidade em que 
falou nos autos; restou preclusa a possibilidade de a defesa provocar a revisão. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. Cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial 
com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no 
julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na 
Sessão de Revisão 803, em 22-03-2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da 
questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República, 
em face da decisão do PGR. Com efeito, recentemente foi proferida decisão no âmbito de 
recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral 
da República, que considerou o seguinte: I) a definição do membro com atribuição para a 
celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o 
art. 62 da LC 75/93; II) não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à 
primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou 
não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e 
propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª 
CCR/MPF (Decisão 505/2020, CA 526/2020 - AJCA/GABPGR "PGR-00484615/2020", 
Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). Prejudicada, portanto, 
a análise do mérito. Encaminhamento dos autos ao órgão de segundo grau, para análise dos 
requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura 
do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
527. 
 

Expediente: JF/SP-APORD-0011765-
78.2010.4.03.6181 - 
Eletrônico  

Voto: 2932/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual os réus foram 

denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 4º e art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº 7.924/86 quando eram sócios de uma empresa de crédito e de uma de câmbio e 
turismo. Instado, o MPF alegou não ser possível o oferecimento do ANPP, uma vez que 
os elementos probatórios indicaram conduta criminal reiterada e profissional de todos os 
réus, inclusive do réu R.M.V.. As defesas dos réus W.S.N., J.S.N.N. e N.M.A. 
peticionaram com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 
A regra do art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP prevê que o ANPP não se aplica na hipótese 
de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 
pretéritas. No caso, como bem apontou a Procuradora oficiante, 'Em sede de 
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interrogatório em audiência virtual de instrução, todos os réus confessaram que 
operaram, sem autorização, instituição financeira, principalmente voltada à distribuição 
cambial. A reiteração da conduta criminosa atesta-se pela duradoura prática delitiva, 
com anos (mais de década de acordo com o réu W.) de atuação no mercado fraudulento 
de câmbio. Já a profissionalidade decorre da camuflagem do negócio ilícito em empresas 
dedicadas a turismo (W., J.S. e N.) e cobrança extrajudicial (R.).' Assim, mostra-se 
inviável o oferecimento do ANPP (art. 28-A, caput e § 2°, inciso II, do CPP); há nos 
autos elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada. Prosseguimento da 
ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das 
providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
528. Expediente: JF/SP-0002901-

36.2019.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 3042/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. RÉUS 

DENUNCIADOS PELO CRIME DE DESCAMINHO. ESQUEMA COMPLEXO DE 
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO DE 
MERCADORIAS DE VESTUÁRIO. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA A CELEBRAÇÃO DO ANPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, 
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não 
Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual os réus foram denunciados pela prática 
do crime descrito no art. 334, § 1º, inciso V do CP (na redação anterior à Lei n` 
13.008/14). A Representação Fiscal para Fins Penais narra um esquema complexo de 
interposição fraudulenta de terceiros na importação de mercadorias de vestuário. 2. Em 
apertada síntese o esquema funcionava da seguinte forma: A empresa importadora 
G.L.D. Ltda tinha como principal cliente a empresa encomendante B.I.E.M.E Ltda., 
tendo havido um fluxo de mercadorias entre as duas empresas, no ano de 2013, de mais 
de R$ 32,5 milhões. Verificou-se que tanto nas importações registradas na modalidade 
própria, quanto na modalidade por encomenda, as margens de lucro registradas nas 
vendas da G.L.D. Ltda para a B.I.E.M.E Ltda., eram extremamente baixas (cerca de 8%), 
o que descaracterizaria o papel da G.L.D como importador por conta própria (já que a 
margem de lucro é típica das operações de prestação de serviços de importação) e não 
de comércio de mercadorias. Ocorre que a empresa B.I.E.M.E Ltda., tida por 
encomendante, era uma empresa insolvente, cujos prejuízos acumulados giravam em 
torno de 13,2 milhões de reais. Esse prejuízo da B.I.E.M.E Ltda. se dava por conta do 
seu padrão de compras e vendas de mercadorias importadas, já que trabalhava com um 
lucro recorrente de apenas 0,5%. Na verdade, verificou-se que, nos últimos anos, a 
empresa tinha apenas um cliente para as operações de vestuário, restringindo-se a fazer 
o mero repasse das mercadorias para a empresa M.M.C., que era a real importadora e 
destinatária das mercadorias desde a origem. 3. Instado, o MPF defendeu não ser 
possível o oferecimento do ANPP em razão da folha de antecedentes criminais dos réus 
conter diversas anotações; o ANPP não ser suficiente pra prevenção e reprovação da 
conduta. 4. A defesa dos réus peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, 
em síntese, que os réus não ostentam condenação transitada em julgado; IPLs 
arquivados, ações penais arquivadas por extinção da punibilidade; e ações penais em 
curso não podem ser utilizadas para afastar o princípio da presunção de inocência. Os 
autos foram remetidos à 2ª CCR. 5. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal 
quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do 
Enunciado nº 98 desta 2ª CCR/MPF, acolhido em respeito ao princípio da colegialidade. 
6. Em relação aos réus M.A.E.B, A.K.E.B e J.A.E.B, responsáveis pela empresa M.M.C., 
que atuava como a real importadora das mercadorias, o ANPP não se mostra suficiente 
para a prevenção e reprovação da conduta. De um lado, consta a Ação Penal nº 0011622-
11.2018.4.03.6181, na qual os fatos consistiam na importação irregular no ano de 2011 
por parte dos investigados. Entretanto, rigorosamente, por ter sido arquivada em razão 
da prescrição da pretensão punitiva estatal, os efeitos penais ficam extintos. Desta forma, 
não parece lícito levar em consideração para fins penais, inclusive para avaliar o não 
cabimento do ANPP. Por outro lado, há outro fundamento suficiente para justificar a não 
propositura do ANPP. De feito, o esquema complexo de interposição fraudulenta de 
terceiros na importação de mercadorias de vestuário e as vultuosas quantias envolvidas, 
denotam certo grau de profissionalismo e indicam que o ANPP não se mostra reprimenda 
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suficiente. 7. Quanto ao réu C.E.C.F, representante legal da empresa G.L.D. Ltda, 
verifica-se dos autos que responde a outras duas ações penais, por crimes contra o SFN 
e contra a ordem tributária, o que indica habitualidade delitiva. Nessa esteira, cumpre 
observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações 
penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é 
suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Julgamento: 27/11/2017). 8. Assim, mostra-se inviável o 
oferecimento do ANPP. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo 
de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade 
de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
529. Expediente: JF/SP-0004013-

40.2019.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 3425/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Réu A.E. denunciado pelo crime descrito no 

art. 304 c/c art. 297, na forma do art. 29 do CP, em resumo, pela prática do seguinte fato: 
Em 16-07-2013, o corréu E.H. forneceu diploma e histórico escolar falsos ao ao também 
denunciado, A.E., o qual requereu registro indevido junto ao CREA/SP. O MPF 
entendeu ser incabível a celebração de ANPP; entendeu que já houve o recebimento da 
denúncia, marco impeditivo para o referido benefício. A defesa peticionou com base no 
art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Preliminarmente, trata-se 
de fato, praticado em 16-07-2013 (uso do diploma falso e do histórico escolar falso). 
Não consta da denúncia a data precisa da falsificação. De qualquer sorte, impõe-se 
sublinhar que os fatos são anteriores à vigência da regra do art. 28-A do CPP, dada pela 
Lei nº 13.964, de 24-12-2019. Inicialmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao 
não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, 
desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse 
contexto, com base no Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, verifica-se que o 
recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à celebração 
de ANPP. Assim, no que diz respeito ao denunciado A.E., necessidade de retorno dos 
autos ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado 
pela Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. Reconsideração do voto nº 2796/2021, 
deliberado na 813ª sessão ordinária, de 21-06-2021, tendo em vista que, 
equivocadamente, analisou o pedido em relação ao corréu E.H.. Importante ressaltar, por 
oportuno, que a revisão da negativa de celebração do ANPP para o denunciado E.H. será 
objeto de análise pelo Colegiado da 2ª CCR nos autos do procedimento nº 
1.00.000.009138/2021-51. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
530. Expediente: JF/SP-0004856-

15.2013.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 3084/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual a ré foi 

denunciada pelo crime descrito no art. 299 c/c art. 29 e art. 71 do CP. Em alegações 
finais, o MPF requereu a aplicação do art. 383 do CPP para alterar a qualificação do fato 
para o tipo penal descrito no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986 c/c art. 29 e art. 30 do 
CP, e, por consequência, a condenação da ré na última capitulação jurídica apontada. O 
Juízo Federal converteu o julgamento em diligência e determinou a remessa dos autos 
ao MPF, nos termos do art. 28-A do CPP, pois a conduta imputada à ré não foi praticada 
com violência ou grave ameaça à pessoa; e pelo fato da ré ter confessado que participou 
da captação de pessoas para que emprestassem os dados pessoais a terceiros. O MPF 
entendeu pelo não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia e por não ter 
verificado a intenção clara da confissão. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 
14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Preliminarmente, ressalvo 
entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da 
denúncia, matéria do Enunciado nº 98 da 2ª CCR/MPF, acolhido em respeito ao princípio 
da colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 98, da 2ª CCR/MPF, 
verifica-se que o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram 
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obstáculo à celebração do ANPP. Superada essa questão, com relação à confissão formal 
e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua promoção neste 
momento processual, ou seja, durante a negociação do ANPP e na própria ação penal, 
dada a confissão ser parte integrante do acordo. Sobre o tema, tem-se a Orientação 
Conjunta nº 03/2018 - 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: "11 Em todos os casos, cabe ao membro 
oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas 
cláusulas e deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada 
da infração". Ademais, nos termos do recente Enunciado 98/2ª CCR: "É cabível o 
oferecimento de acordo de não persecução penal [...] devendo o integrante do MPF 
oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e 
circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A da Lei n° 
13.964/19". Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 
consideração dos entendimentos firmados pela Câmara e (re)análise dos demais 
requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Havendo discordância, faculta-se ao 
oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação 
de outro membro para dar continuidade ao feito, observadas, em tal hipótese, as regras 
de distribuição compensatória. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 
conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
531. Expediente: JF/SP-0009821-

17.2005.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 3183/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pelo crime descrito no art. 171, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do CP. O MPF 
entendeu pelo não cabimento da ANPP após o recebimento da denúncia. A defesa do 
réu peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo 
entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da 
denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao 
princípio da colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 98, desta 2ª 
CCR/MPF, verifica-se que o recebimento da denúncia e o início da ação penal não 
configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos autos ao 
Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado pela 
Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
532. Expediente: JF/SP-5000460-

60.2020.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 3587/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO APÓS DIVERSAS DILIGÊNCIAS. 
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. INTERESSE DA DPU EM REALIZAR O 
ACORDO. RECUSA DO MPF APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 
14, DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEFENSOR PARA NEGOCIAÇÃO E 
FORMALIZAÇÃO DO ACORDO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA 
PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE 
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de Acordo de 
Não Persecução Penal - IANPP. Réu denunciado como incurso nas penas do art. 297, § 
3º, inciso II, c/c art. 304, do CP, já que em setembro de 2018 inseriu na sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social declaração falsa, e, posteriormente, no dia 13 de setembro 
de 2018, apresentou a CTPS adulterada para receber a maior as verbas rescisórias 
devidas em razão de sua dispensa. 2. O MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP por 
ausência de confissão no curso da investigação. O Juízo Federal discordou e encaminhou 
os autos à 2ª CCR. A 2ª CCR, na 768ª Sessão Ordinária de 27-04-2020, entendeu pelo 
cabimento do ANPP. 3. Devolvido os autos, o MPF tentou localizar o investigado em 
03 endereços distintos; também foi enviado e-mail para a conta indicada nos autos; não 
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houve sucesso. Após, o MPF solicitou o recebimento da denúncia; o Juízo indicou ainda 
outro endereço do acusado, o qual a correspondência foi devolvida com a informação 
'mudou-se'. Assim, a denúncia foi finalmente recebida em 05/11/2020. 4. Após as 
primeiras tentativas de citação serem negativas, o MPF fez nova pesquisa por endereços 
do acusado, e forneceu 02 novos endereços para a sua citação; finalmente, obteve 
sucesso. Na oportunidade o réu afirmou não ter condições de constituir advogado 
particular; os autos foram encaminhados para a DPU que, na resposta a acusação, 
pugnou pelo oferecimento do acordo. 5. O MPF informou que, como o acusado não foi 
localizado em nenhum dos 4 endereços diligenciados, tampouco respondeu ao e-mail 
encaminhado pelo MPF, e a denúncia foi recebida em 05/11/2020, já sob a égide do art. 
28-A do CPP, era contrário à possibilidade de celebração do ANPP no curso desta ação 
penal. De acordo com o MPF, a dificuldade para encontrar o acusado foi criado por ele 
próprio, ao deixar de comunicar o seu endereço atualizado às autoridades, e 'Um dos 
objetivos do acordo de não persecução penal é, justamente, evitar a propositura da ação 
penal. Não por outra razão, diz-se que o ANPP consiste em um negócio jurídico pré-
processual entre Ministério Público e investigado, devidamente assistido por defensor. 
Ultrapassada a fase pré-processual, e tendo sido recebida a denúncia já sob a égide do 
art. 28-A do CPP, após dispêndio de muito tempo e recursos públicos para possibilitar a 
celebração do acordo - impossibilitada, frise-se, por culpa exclusiva do acusado - 
entende o MPF que não é mais possível a celebração do acordo.' 6. A defesa do réu 
peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP; alegou que, apesar das tentativas de 
contato por carta ou email terem sido infrutíferos, constava dos autos, desde 05-08-2020, 
o telefone atualizado do acusado, informado pela Justiça de Poços de Caldas e 
confirmado no momento da citação. 7. Considerando a imprescindibilidade de defensor 
para negociação e formalização do acordo (art. 28-A, § 3º, do CPP); que a defesa, por 
meio da DPU, em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos, demonstrou 
interesse na celebração do ANPP; tais as circunstâncias, a não localização do investigado 
não se mostra suficiente para fins de justificar a negativa da análise e eventual 
oferecimento do acordo, caso preenchidos os requisitos legais. Entendimento contrário 
poderá acarretar eventual nulidade processual. 8. Registre-se, por oportuno, que o réu 
deve ser advertido da necessidade de informar eventual mudança de endereço, sob pena 
de revogação do ANPP. 9. Necessidade de retorno dos autos a Procuradora da República 
oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara; e para análise dos 
demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de 
origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 
28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução 
dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
533. Expediente: JF-TAU-0001134-

85.2015.4.03.6121-APN 
- Eletrônico  

Voto: 3035/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 21ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Réu denunciado pelo crime previsto no art. 

334-A, § 1º, inciso IV, do CP, pela prática, em síntese, do seguinte fato: no dia 12-11-
2014, o réu mantinha em depósito, no exercício de atividade comercial, 110 maços de 
cigarros de estrangeira e procedência incerta, sem comprovação de sua regular 
importação com finalidade comercial. A denúncia foi recebida em 14-09-2016. O 
Procurador Oficiante entendeu ser incabível a celebração de ANPP em razão da 
conduta reincidente e pela existência de maus antecedentes. A defesa peticionou com 
base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme 
destacado pelo Procurador da República oficiante, 'o réu foi condenado à pena 
privativa de liberdade nos autos n.º 0001041-21.2007.8.26.0563, pela prática do delito 
de tráfico de drogas em 22-09-2007, com trânsito em julgado para a defesa em 18-09-
2009. Anote-se que a respectiva execução foi julgada extinta pelo cumprimento da 
pena apenas em 3 de outubro de 2012, de modo que se trata de condenação não atingida 
pelo período depurado. Por outro lado, o réu também ostenta ao menos duas 
condenações por delitos praticados em datas pretéritas nos autos n.º 0020033-
09.2005.8.26.0625 e n.º 0001304-55.2015.8.26.01'. Dessa forma, constata-se conduta 
criminal habitual denotando que o réu faz da atividade criminosa seu meio de vida, 
principalmente considerando que a apreensão dos cigarros ocorreu em uma feira, 
estando expostos à venda. Não cabe aplicar o ANPP (art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP). 
Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo Federal de origem para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
534. Expediente: 1.00.000.002225/2021-88 – Eletrônico 

(JF/SP-0000617-26.2017.4.03.6181-INQ)  
Voto: 3087/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Réus condenados pela prática do crime 

de estelionato majorado (art. 171, § 3º do CP). Requerimento de apreciação interposto pela 
Defensoria Pública da União, para apurar dissenso na realização de ANPP no processo de 
origem. Nesse sentido, decidiu a 2ª CCR, na 799ª sessão, de 22-02-2021, pelo reconhecimento 
de que a confissão formal e circunstancial da infração penal pode ser realizada durante a 
negociação do ANPP e na própria ação penal. Remetidos os autos à Procuradoria da República 
em São Paulo para reanálise dos requisitos para proposta do ANPP, a Procuradora oficiante 
ressaltou que o referido processo já possui sentença, proferida em 14-01-2021, e apelação 
interposta pela defesa em 28-01-2021, passando, portanto, a ser de atribuição da Procuradoria 
Regional da República a análise do possível acordo de não persecução penal. Vieram os autos 
à 2ª Câmara. Cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para 
analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento 
JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22-03-
2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela 
atribuição da Procuradoria Regional da República, em face da decisão do PGR. Com efeito, 
recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições 
pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou o seguinte: I) a 
definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna 
corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) não há que se falar em conteúdo 
decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste 
a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da 
República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado 
pelas 4a e 5a CCR/MPF (Decisão 505/2020, CA 526/2020 - AJCA/GABPGR "PGR-
00484615/2020", Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). Diante 
disso, encaminhem-se dos autos ao órgão de segundo grau, para análise dos requisitos exigidos 
para a propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura do 
ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
535. Expediente: 1.15.000.001374/2021-05 - Eletrônico  Voto: 3406/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE 

DESCAMINHO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS 
EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM FORTALEZA (CE). EMPRESA 
INVESTIGADA COM SEDE EM SÃO PAULO/SP. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF 
SUSCITANTE (PR/SP), OFICIANTE NO LOCAL DO DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA 
INVESTIGADA. 1. Notícia da fato inicialmente autuada perante a PR/CE, para apurar a 
possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334), pelos responsáveis legais de empresa 
privada sediada em São Paulo. 2. Segundo consta, houve a apreensão de mercadorias 
estrangeiras desprovidas de documentação de regular importação, em depósito localizado em 
Fortaleza/CE. 3. O Procurador da República oficiante na PR/CE promoveu o declínio de 
atribuições à PR/SP, com fundamento no Enunciado nº 95 da 2ª CCR. 4. A Procuradora da 
República oficiante na PR/SP suscitou este conflito de atribuições; ressalta que a apreensão das 
mercadorias não ocorreu nos Correios, sendo inaplicável o Enunciado nº 95 da 2ª CCR. 5. 
Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 6. No caso, muito embora a mercadoria tenha sido 
apreendida em trânsito, os fatos se revestem de circunstâncias peculiares que merecem ser 
levadas em consideração quando da fixação da competência para o processamento e o 
julgamento do feito. 7. Inicialmente, cabe ressaltar que embora 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 maneira 
teleológica, à vista das garantias e princípios constitucionais. 8. Nesse sentido, não obstante a 
Súmula n° 151 do STJ tenha definido a competência do Juízo do lugar da apreensão dos bens 
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em casos de descaminho e contrabando, verifica-se que tal entendimento foi mitigado 
recentemente pela Terceira Seção (CC 172.392), na hipótese em que a mercadoria ingressou 
no território nacional por atuação de empresa importadora, sendo apreendida ainda em trânsito, 
como no fato ora em análise. Nesse caso, a orientação é de fixar a competência em favor do 
Juízo do local do domicílio da empresa tida como importadora (investigada), em prestígio ao 
princípio da celeridade processual, pois, caso contrário, todos os atos necessários à investigação 
serão realizados à distância. 9. De acordo com o referido julgado 'à luz da mesma interpretação 
teleológica do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP que inspirou a Súmula n. 151/STJ, 
na singularidade do caso concreto, em que o delito de descaminho em tese praticado foi 
constatado em procedimento de fiscalização aduaneira, quando a mercadoria encontrava-se em 
trânsito em local distante da sede da empresa importadora, excepcionalmente, deve ser fixada 
a competência do Juízo do local da sede da pessoa jurídica, onde haverá maior facilidade de 
colheita de provas bem como do exercício da ampla defesa.' (CC 172.392/SP, Rel. Ministro 
Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 29/06/20201). 10. Na mesma 
linha, no julgamento do CC 177.727, restou decidido que 'encontrando-se a mercadoria em 
trânsito e distante do local do suposto domicílio do responsável pela importação irregular, é 
viável a fixação de competência do Juízo do local no domicílio da pessoa investigada, em prol 
da maior facilidade de obtenção de provas e do exercício da ampla defesa' (CC 177.727/CE, 
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Decisão em 09/03/2021). Em igual sentido: (CC 
177.238/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, Decisão em 12/02/2021). 11. Verifica-
se que a necessidade de excepcionar a aplicação da Súmula nº 151, de mesmo teor do Enunciado 
nº 54/2ªCCR, surgiu a partir da análise de que os casos que motivaram sua edição (em fevereiro 
de 1994 e 1995) não se referiam a empresas regularmente constituídas e com endereço de sede 
conhecido, como no caso dos autos, mas sim a investigados tratados como 'sacoleiros/camelôs', 
que se deslocavam para o Paraguai no intuito de adquirirem mercadorias para revenda no Brasil 
e, no retorno, eram abordados por via terrestre durante fiscalizações rotineiras. 12. Desse modo, 
considerando o contexto de que, no caso, a investigada responsável pela possível importação 
irregular é empresa sediada e constituída em local distante do local da apreensão, o que 
resultaria em uma investigação morosa baseada em precatórias, deve-se fixar, em observância 
ao princípio da celeridade processual e em consonância ao entendimento jurisprudencial 
exposto, a atribuição do local em que a pessoa jurídica importadora está constituída. 13. 
Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da 
atribuição membro do MPF suscitante (PR/SP) 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). 

 
536. Expediente: 1.25.000.001699/2021-33 - Eletrônico  Voto: 3461/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Conflito negativo de atribuição. Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais. Ação 

fiscal realizada em face de investigado no âmbito da Operação Lava Jato; a Autoridade 
Fazendária relata que o investigado N. C. C. teria fraudulentamente omitido o recebimento de 
rendimentos tributáveis nos anos-calendários de 2012 e 2013; possível prática do crime previsto 
no art. 1º da Lei nº 8.137/90. A força tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba/PR determinou 
a remessa dos autos à Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ, considerando 
o local da consumação do possível crime tributário, uma vez que o contribuinte registra 
domicílio fiscal no município de Petrópolis/RJ. O Procurador da República oficiante na PRM ' 
Petrópolis/RJ, por sua vez, determinou o declínio de atribuição em favor da PR/RJ; destacou 
que as Declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios de 2013 e 2014 apontam, 
como endereço do contribuinte, imóvel situado em Ipanema ' RJ, demonstrando que o 
investigado tinha domicílio fiscal na cidade do Rio de Janeiro na ocasião da prática dos delitos. 
A Procuradora da República oficiante na PR/RJ suscitou o conflito negativo de atribuição; 
esclareceu que, oficiada, a Receita Federal informou que os créditos indicados na RFFP foram 
constituídos pela ciência do lançamento do Auto de Infração de IRPF em 21-08-2017; ainda, 
salientou que o contribuinte investigado registrava domicílio fiscal em Petrópolis/RJ à época 
da constituição dos créditos. Aplicação do art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93. De fato, deve 
prevalecer o entendimento manifestado pela Procuradora da República oficiante na PR/RJ 
(suscitante); o domicílio fiscal, para fins de verificação do local da consumação do crime 
tributário, deve ser observado no momento da constituição definitiva do crédito tributário, 
sendo irrelevante, para esse fim, o domicílio fiscal indicado nas Declarações de Imposto de 
Renda apresentadas pelo contribuinte. Conforme anotado pela Procuradora da República 
suscitante, o domicílio fiscal do investigado, à época da constituição do crédito tributário (21-
08-2017) era em Petrópolis/RJ. Sobre isso, a jurisprudência do STJ estabelece que 'a 
competência para processar os delitos materiais contra a ordem tributária é estabelecida no 
domicílio fiscal em que houve a consumação da infração penal, ou seja, aquele em que ocorreu 
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a constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante que a fraude tenha sido 
perpetrada em local diverso' (RHC 53434 / SP, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, Data do Julgamento 07/03/2017, DJe 15/03/2017). Nesse contexto, conclui-se que a 
atribuição para atuar no feito é da Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ. 

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

 
537. Expediente: 1.29.015.000147/2021-08 - Eletrônico  Voto: 3102/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 4ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício da Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo/RS 

para apurar possível contrabando de bovinos provenientes da Argentina, especialmente por 
meio do Município de Porto Mauá/RS, envolvendo o Prefeito do Município de Tuparendi/RS, 
que exerceu mandato no período de 2017/2020 e foi reeleito para o período de 2021/2024. O 
Procurador da República oficiante na PRM - Santa Rosa/RS promoveu o declínio de atribuições 
em favor da PRR/4ª Região, considerando que o Prefeito é detentor de foro por prerrogativa de 
função. O Procurador Regional da República/4ª Região, por sua vez, entendeu não ter 
atribuição para o exame do feito e suscitou este conflito negativo de atribuições, com os 
seguintes fundamentos: (1) os fatos, supostamente delituosos, ocorreram entre 04-08-2020 e 
13-12-2020; (2) o envolvido, Prefeito, à época dos fatos, foi reeleito nas Eleições Municipais 
de 2020, para o mandato de 2021-2024; (3) só estão acobertados pela prerrogativa de foro os 
crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação como o cargo ocupado; (4) só haverá 
prorrogação de competência, independentemente de o crime possuir pertinência com o cargo 
ocupado ou mesmo ser contemporâneo ao mandato atual, quando a instrução processual já 
estiver na fase das alegações finais; (5) no caso, os fatos (contrabando de bovinos destinados à 
propriedade rural do envolvido) não possuem vinculação alguma com as atribuições implicadas 
ao exercício da Chefia do Poder Executivo do Município, seja em relação ao atual mandato, 
seja em relação ao mandato anterior. Aplicação do art. 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; o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, cabe 
citar o precedente do STF em Questão de Ordem da Ação Penal nº 937, proferida em 03-05-
2018. Não há, no caso, foro por prerrogativa de função. Conhecimento deste conflito de 
atribuições para reconhecer a atribuição da PRM - Santa Rosa/RS (suscitado), para a 
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). 

 
538. Expediente: 1.32.000.000361/2021-20 - Eletrônico  Voto: 3512/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). 

APREENSÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA, SEM DOCUMENTOS DE REGULAR 
IMPORTAÇÃO, EM UMA TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM BOA VISTA/RR. 
REMETENTE DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 
151 DO STJ E DO ENUNCIADO Nº 54 DA 2ª CCR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES 
DO CASO CONCRETO. O DOMICÍLIO OU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO É 
FATOR DETERMINANTE (EXCEÇÃO À REGRA/INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA 
DAS NORMAS APLICÁVEIS). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 95 DA 2ª CCR. 
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. 1. Notícia de Fato 
instaurada no âmbito da PR/RR em virtude de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual 
comunica a lavratura de Auto de Infração contra empresa domiciliada em São Paulo 
(remetente), em razão da apreensão de mercadoria estrangeira, desprovida da documentação 
comprobatória de sua regular importação, em uma transportadora na cidade de Boa Vista/RR. 
2. As mercadorias foram avaliadas em R$ 6.440,00, correspondendo a R$ 3.220,00 de tributos 
iludidos. 3. A Procuradora da República oficiante na PR/RR promoveu o declínio de atribuições 
à PR/SP, ao argumento de que o domicílio do investigado, e não o lugar da apreensão da 
mercadoria, é o melhor critério para a definição da competência, com base no Enunciado nº 95 
da 2ª CCR. 4. O Procurador da República com atuação na PR/SP, por sua vez, suscitou este 
conflito negativo de atribuição; salienta que a importação irregular não se deu por via postal ou 
comércio eletrônico ' circunstância expressamente indicada no Enunciado nº 95 da 2ª CCR para 
justificar a atribuição do Procurador Oficiante no local do domicílio do investigado. 5. Conflito 
negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 7. Em conformidade com a Súmula nº 151 
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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'. Nessa linha, a 2ª 
CCR 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'. 8. Em princípio, o lugar da infração é a regra para 
definir a competência territorial criminal (CPP, art. 69, inciso I); e o domicílio ou residência do 
réu tem caráter subsidiário (CPP, art. 69, inciso II). De outra parte, estas regras processuais de 
definição da competência territorial devem ser interpretadas de maneira teleológica, à vista das 
garantias e princípios constitucionais (os princípios da duração razoável do processo, da ampla 
defesa e do contraditório). 9. Por essa razão, a 2ª CCR houve por bem rever seus 
posicionamentos em relação ao tema. No caso, embora a mercadoria tenha sido apreendida em 
transportadora em Boa Vista/RR, a conduta delituosa se reveste de circunstâncias peculiares 
que merecem ser levadas em consideração quando da fixação da competência territorial para o 
processar e julgar o feito. Se a fixação da competência se der com base na Súmula nº 151 do 
STJ e no Enunciado 54 da 2ª CCR, os atos instrutórios da eventual ação penal - se não todos, 
mas a maior parte deles - terão de ser deprecados ao Juízo Federal em São Paulo/SP, porque é 
sob sua jurisdição que se encontra domiciliado o investigado; e, muito provavelmente, as 
testemunhas que serão ouvidas em sua defesa. Aliás, a própria autodefesa do investigado terá 
melhores condições de ser exercida se este procedimento e a eventual ação penal permanecerem 
sob os auspícios do Juízo Federal de São Paulo. 10. Assim, diante das peculiaridades do caso 
concreto, a 2ª CCR tem firmado em diversas oportunidades (NF nº 1.25.003.001860/2021-49; 
NF nº 1.14.000.002829/2020-58; IPL nº 01579/2019 SR/DPF/MG) que, no caso de 
mercadorias apreendidas em transportadoras, o domicílio ou a residência do investigado e não 
o lugar da apreensão das mercadorias é o melhor critério para a definição da competência; 
prestigia 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 investigado possui domicílio ou residência. 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). Explica-se: os precedentes referem-
se à situação em que os investigados são conhecidos como 'camelôs'. Portanto, 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. 12. Ainda, o Enunciado nº 95 da 2ª CCR 
dispõe que 'É da atribuição do membro do Ministério Público Federal oficiante no local do 
domicílio do investigado a persecução penal dos crimes de contrabando e descaminho, quando 
a importação irregular ocorrer via postal, ou seja, resultante de comércio eletrônico, hipóteses 
diversas daquelas verificadas nos precedentes de 1994 e 1995 que motivaram a edição da 
Súmula nº 151 do STJ.' 13. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 1.22.000.001642/2020-65, 777ª 
Sessão de Revisão, de 03/08/2020; Procedimento nº 1.14.000.000785/2020-21, 774ª Sessão de 
Revisão, de 29/06/2020, ambos julgados por unanimidade. 14. Conhecimento do presente 
conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição do Procurador da 
República suscitante (PR/SP), local onde o investigado possui domicílio ou residência, 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). 

 
539. Expediente: 1.34.035.000026/2021-50 - Eletrônico  Voto: 3101/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime de descaminho (CP, art. 334). Consta dos 

autos que, em 13-12-2020, em Barretos/SP, Policiais Militares de São Paulo abordaram um 
veículo, o qual era conduzido por D.C.D.A. e tinha como passageira a filha do condutor (13 
anos). No interior do automóvel, foram encontradas mercadorias de origem aparentemente 
estrangeira, desacompanhadas da documentação fiscal necessária (receptores, fones de ouvido, 
tinturas de cabelo, perfumes, etc). Em sede policial, o condutor alegou que se deslocou à Ponta 
Porã/MS e ao Paraguai a fim de comprar mercadorias para revender em sua Cidade, 
Uberaba/MG. Há a informação de que o condutor foi liberado, posteriormente, com suas 
mercadorias, para seguir viagem, mesmo sem a documentação fiscal necessária, em razão de 
uma sequência de equívocos dos agentes públicos. O Procurador da República oficiante na 
PRM - Barretos/SP promoveu o declínio de atribuições em favor da PRM - Uberaba/MG; 
apresentou a seguinte fundamentação: (1) a despeito da Súmula 151 do STJ, no caso concreto, 
não houve atividade jurisdicional pela Subseção Judiciária de Barretos/SP; como não houve a 
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apreensão das mercadorias, a atividade delitiva não cessou de imediato, podendo acreditar que 
esta ainda ocorra na cidade de destino do condutor do veículo (Uberaba/MG); (2) considerando 
os sucessivos equívocos dos agentes públicos, foi determinada a extração de cópias para 
remessa ao MP/SP e a instauração de procedimento preparatório, vinculado à 7ª CCR, para 
apuração das condutas dos policiais. O Procurador da República oficiante na PRM - 
Uberaba/MG, por sua vez, após promover o declínio em favor da PRM - Barretos/SP, suscitou 
este conflito negativo de atribuições; apresentou a seguinte fundamentação: (1) no caso, ante a 
situação de flagrância, quando o condutor estava cometendo, este não foi preso em flagrante, 
não ocorreu a apreensão das mercadorias, por uma sequência de equívocos dos agentes 
públicos; (2) não obstante os equívocos, resta manifesta a consumação do delito naquele local, 
Barretos/SP, evidenciada pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela PM/SP, cujos policiais 
podem servir, inclusive, de testemunhas. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. De fato, 
diante das peculiaridades do caso concreto, o domicílio/residência do condutor do veículo, 
investigado, é o melhor critério para fixar a competência territorial, pois não houve apreensão 
das mercadorias e qualquer atividade jurisdicional em Barretos/SP; prestigia os princípios da 
duração razoável do processo, da ampla defesa, do contraditório e da identidade física do juiz, 
dos quais as regras de competência são ou deveriam ser desdobramento; encontra amparo na 
jurisprudência, que, em casos semelhantes, 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 investigado possui 
domicílio/residência. Adequada, portanto, na hipótese, a fixação da atribuição em favor da 
PRM - Uberaba/MG (suscitante), local onde o investigado possui domicílio/residência, para a 
persecução penal. 

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

 
540. Expediente: SUJ/PHB/PI-1004186-

08.2020.4.01.4002-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3555/2021 Origem: GABPRM1-SLR - 
SAULO LINHARES DA 
ROCHA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de roubo (CP, art. 157), perpetrado 

nas dependências de uma Agência da Caixa Econômica Federal (CEF), em Parnaíba/PI, por 
dois indivíduos, que, mediante violência e grave ameaça, exercidas com o emprego de arma 
de fogo, subtraíram bens pertencentes a F.R.D.S.N., que estava no terminal de 
autoatendimento. Foram feitas, também, tentativas de aquisições com a utilização do cartão 
de crédito roubado da vítima mencionada. Um dos autores do crime (V.K.V.A.), em sede 
inquisitorial, confessou ter praticado o crime, bem como outra prática delituosa da mesma 
espécie e em circunstâncias semelhantes. Indicação de que não se constatou prejuízo à CEF. 
O membro do MPF oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em síntese, 
os seguintes fundamentos: (1) os eventos criminosos ocorreram no setor de terminais de 
autoatendimento, aberto ao público, sem vigilância humana, no período noturno, a indicar 
a ausência de prejuízo ao serviço da referida Empresa Pública Federal; (2) não se vislumbra 
interesse direto da CEF, não se afigurando suficiente para tanto a possibilidade - futura e 
incerta - da Empresa Pública ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelas vítimas - 
que, a meu sentir, merece o timbre de (interesse) reflexo. No ponto, importa ter em mente 
que os bens, em maior ou menor medida, foram recuperados pelas vítimas, a arrefecer - 
ainda mais - o interesse da Empresa Pública Federal. Revisão do declínio de atribuições 
(Enunciado n° 33 - 2ª CCR). Embora respeitáveis as razões invocadas pelo membro do 
MPF oficiante, verifica-se, na hipótese, que a atribuição e, por consequência, a competência 
para o processamento do feito é federal. O fato delituoso contra a vítima F.R.D.S.N. ocorreu 
no interior de uma Agência da CEF. O (co)autor do fato (V.K.V.A.), em sede inquisitorial, 
confessou a prática desse crime e de outro, ocorrido em data anterior, também no interior 
de uma Agência da CEF, contra a vítima J.D.S.L. (essa vítima, inclusive, reconheceu o 
(co)autor do fato na delegacia). Portanto, ao que tudo indica, V.K.V.A., (co)autor dos fatos 
criminosos, na mesma Agência da CEF, praticou dois crimes de roubo, em dias diferentes, 
contra vítimas diferentes, com o mesmo modus operandi. Nesse contexto, considerando que 
os fatos delituosos ocorreram no interior de uma Agência da CEF (terminal de 
autoatendimento), resta evidenciado o interesse federal para o processamento do feito. A 
CEF, como instituição financeira, tem o dever de assegurar a segurança dos clientes. As 
condutas delituosas atentaram contra bens, serviços e/ou interesse da União. Os fatos 
criminosos atingiram interesses e/ou serviços da CEF. Elementos de informação que 
legitimam a atribuição do MPF para dar prosseguimento ao feito. Não homologação do 
declínio de atribuições. 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 do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 266 
 

 
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. 

 

541. Expediente: 1.25.008.000481/2021-91 - Eletrônico  Voto: 3569/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir do desmembramento do IPL nº 5062124-72.2016.4.04.7000, no 

qual houve prisão em flagrantes de três investigados pela prática do crime de furto mediante 
fraude (CP, art. 155, § 4º, inciso II). Nesse procedimento apurou-se a tentativa de saque em 
agência da CEF no valor de R$ 80.000,00, oriundos, possivelmente, de furtos cometidos 
mediante fraude pela internet, os quais eram desviados para contas emprestadas de terceiros e 
depois resgatados pelos criminosos. Assim, a partir das informações e provas coletadas no 
referido inquérito, instaurou-se este procedimento para apurar a conduta de F.B.F., um dos 
'laranjas' pertencentes ao esquema criminoso. O Procurador da República oficiante promoveu 
o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual; apresentou os seguintes fundamentos: 
(1) não há conexão ou continência com o objeto do IPL nº 5062124-72.2016.4.04.7000; (2) os 
fatos em apreço envolveram apenas particulares (banco privado e a vítima titular da conta 
fraudada). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Conforme consta dos 
autos, a conta bancária de F.B.F, constava em anotações apreendidas na residência de R.R.B., 
um dos presos em flagrante quando da tentativa de golpe contra a CEF. Realizadas diligências, 
restou comprovado que a investigada F.B.F., participou da empreitada, pois recebeu em sua 
conta valores provenientes de fraude e providenciou a retirada desses montantes logo em 
seguida. Assim, embora o crime investigado tenha sido praticado contra banco privado, há 
indícios de que ele teria correlação com outros da mesma natureza praticados contra a CEF por 
uma possível organização criminosa. A ora investigada apresenta as seguintes ligações e 
funções na empreitada criminosa, a saber: (1) atuou como `laranja' e auxiliou os fraudadores; 
(2) foi identificada a partir dos elementos de prova colhidos no IPL nº 5062124-
72.2016.4.04.7000; (3) sua situação está umbilicalmente ligada aos fatos apurados contra os 
líderes do esquema criminoso. Assim sendo, dada a conexão instrumental entre os crimes, a 
competência para a condução deste procedimento seria da Justiça Federal, nos termos do art. 
76, III, do CPP. Cabimento da Súmula 122 do STJ. Elementos de informação capazes de indicar 
a competência da Justiça Federal na apreciação do feito. 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 requeira, com fundamento em sua 
independência funcional, 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). 

 
542. Expediente: 1.34.033.000113/2021-27 - Eletrônico  Voto: 3004/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Turma Recursal de Caraguatatuba/SP, que 

enviou link de acesso à sessão telepresencial, para apurar eventual ausência de repasse do 
Imposto de Renda e de Contribuições Previdenciárias pelo Município de São Sebastião/SP, o 
que pode caracterizar o crime tipificado no art. 2º, inciso II da Lei nº 8.137/1990, ou art. 168-
A do CP. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições para o 
Ministério Público Estadual, por entender que o Município de São Sebastião possui regime 
próprio de previdência social, administrado pelo Instituto de Previdência do Município de São 
Sebastião. Assim, eventual crime envolvendo a falta de recolhimento de contribuições 
previdenciárias de servidores públicos de São Sebastião mostra-se em regra de competência da 
Justiça Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). No caso, o declínio 
promovido não se mostra adequado. Aplicação à hipótese do Enunciado nº 66 da 2ª CCR: 'É de 
atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de conduta perpetrada em desfavor 
de interesse de sistema próprio de previdência de servidores estaduais e municipais, isso porque 
as unidades gestoras dos Regimes Próprios de Previdência Social ' RPPS (e de seus respectivos 
fundos), constituídas com personalidade jurídica, podem ser equiparadas à instituição 
financeira, porquanto 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'. Não homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
543. Expediente: JF/CE-0811271-

77.2019.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3189/2021 Origem: GABPR2-RRPS - 
REGIS RICHAEL PRIMO 
DA SILVA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos art. 

241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90. Comunicação da PRM São Gonçalo/RJ, a qual noticia 
que usuários da rede social YouTube, em vídeos sem conteúdo de pornografia 
infantojuvenil, teriam manifestado interesse na obtenção e no fornecimento de material 
com pornografia infantojuvenil. Os dois usuários foram identificados; L.H.J.N., admitiu 
ter manifestado interesse em arquivos com conteúdo pornográfico infantojuvenil, mas 
alegou que era menor de idade à época e que agiu por curiosidade. Quanto a S.L.A., 
foram realizadas diligências investigatórias, sendo que a perícia não encontrou nenhum 
material que pudesse ligar o investigado a crimes de pedofilia. O Procurador oficiante 
promoveu o arquivamento dos autos, tendo em vista que apesar dos esforços 
empreendidos, a Polícia Federal não conseguiu confirmar a hipótese criminal 
inicialmente levantada. O Juízo Federal homologou o arquivamento em relação ao 
investigado S.L.A, mas entendeu prematura o fim das investigações quanto a L.H.J.N. 
Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 
Como bem apontou o Juízo Federal, o investigado 'admitiu ter trocado vídeos com 
conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, embora afirmando que tais trocas 
ocorreram apenas quando ele era menor de idade. Tais afirmações revelam indícios, em 
tese, da materialidade e autoria dos crimes em comento, os quais demandam maiores 
esclarecimentos, sendo que do relatório conclusivo da Autoridade policial não constam 
informações dando que conta de que tenham sido feitas diligências em equipamentos 
eletrônicos ou no domicílio deste último investigado, a fim de aferir eventual 
continuidade da prática delitiva'. Assim, o arquivamento do procedimento no atual 
estágio mostra-se prematuro, haja vista haver diligências capazes de melhor elucidar os 
fatos. 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). 

 
544. Expediente: JF-PA-1027582-

29.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3265/2021 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 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 oficiante promoveu 
o arquivamento dos com base na ausência de autoria delitiva. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Após a realização de diligências, o principal suspeito 
conseguiu demonstrar que não foi o responsável pela disponibilização dos arquivos 
impróprios; a partir de suas declarações, deu a entender que quem teria ficado sob a 
responsabilidade de sua internet seria J.C.J, pessoa com quem trabalhava na banca de 
conserto de celular onde a internet estava instalada; e que teria permanecido naquela 
localidade usufruindo da internet. Apesar disso, nenhuma diligência foi realizada 
buscando angariar elementos probatórios contra o novo suspeito, como a realização de 
oitiva ou buscar, por exemplo, a quebra de sigilo telemático, entre outras providências. 
Assim, o arquivamento do procedimento no atual estágio mostra-se prematuro, haja 
vista haver diligências capazes de melhor elucidar os fatos. 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). 

 
545. Expediente: JF/PE-0802872-

70.2021.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3578/2021 Origem: GABPR13-AWSC - 
ANDREA WALMSLEY 
SOARES CARNEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime de estelionato majorado (CP, art. 171, 

§ 3º), em virtude da percepção indevida de seguro-desemprego e levantamento de 
depósitos do FGTS no curso do vínculo empregatício, conforme relatado em cópia de 
sentença proferida nos autos de processo trabalhista. A CEF informou que o montante 
de R$ 4.826,22 (R$ 3.393,12 + R$ 1.433,10) foi liberado pelo empregador a título de 
FGTS; e 5 (cinco) parcelas de seguro-desemprego cada uma no valor de R$ 510,00, 
totalizando o montante de R$ 2.550,00. Promoção de arquivamento, pelo MPF, com 
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fundamento na prescrição em perspectiva. Ainda, entendeu incidir o princípio da 
bagatela no caso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão já firmou o entendimento no sentido de ser 'inadmissível o 
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena em 
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla 
defesa e da presunção de inocência' (Enunciado nº 28). Súmula nº 438 do STJ: 'É 
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com 
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo 
penal'. No caso dos autos, considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao 
crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão; 
que o investigado nasceu em 20/09/1972, não se contando pela metade o prazo 
prescricional; e que os fatos (último saque) ocorreram em setembro de 2010, a extinção 
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal somente ocorrerá em 2022, 
(art. 109, inciso III, do CP). A respeito da aplicação do princípio da insignificância nos 
crimes que atingem a Previdência Social, a Suprema Corte vem reiteradamente 
decidindo que não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma 
vez que o delito abala bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o patrimônio 
da Previdência Social ou a sua subsistência financeira (Precedentes: HC 121964, RHC 
117095, HC 98.021, HC 91.704, HC 102.550 e HC 107.041). Assim, tem-se que o 
reconhecimento da insignificância deve ser reservada pra casos excepcionalíssimos, o 
que não é o caso dos autos. 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). 

 
546. Expediente: JF/PE-0808820-

90.2021.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3164/2021 Origem: GABPR12-FHA - 
FABIO HOLANDA 
ALBUQUERQUE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de falsificação de 

documento público (CP, art. 297), uso de documento falso (CP, art. 304) e falsidade 
ideológica (CP, art. 299). Segundo noticiado pelo Conselho Regional de Nutricionistas 
- 6ª Região, referida autarquia teria recebido diversas denúncias de que o investigado 
estaria atuando como nutricionista sem a formação necessária para o exercício da função. 
Dessa forma, o CRN-6 realizou diligências para apuração dos fatos e verificou que o 
indiciado teria inserido, em requerimento de inscrição perante o CRN noticiante, as 
falsas declarações de que seria formado pela Universidade Potiguar - UNP e de que teria 
colado grau em 02-01-2017. Na mesma oportunidade, o indiciado também teria usado 
falsa declaração de conclusão do curso de bacharelado em nutrição. O Procurador 
Oficiante concluiu pelo arquivamento; entendeu que as informações apostas em 
documentos sujeitos à verificação constituem meio inábil e ineficaz à consumação do 
crime. Quanto ao crime de uso de documento falso, consignou que a declaração expedida 
em nome da UNP não se encontrava assinada, de modo que se não trata de documento 
para fins penais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta da 
representação do Conselho Regional de Nutricionistas - 6ª Região, o investigado não só 
já estaria atuando como nutricionista, como também foi encaminhado ao investigado 
ofício informando-o 'acerca da declaração de nulidade e consequente cancelamento da 
sua inscrição perante o CRN-6 e solicitando a restituição de sua carteira profissional'. 
Verifica-se, no caso, que os documentos falsos foram suficientes para a expedição de 
carteira profissional ao investigado; houve a potencialidade lesiva dos mesmos; somente 
após as 'denúncias', o CRN-6 identificou inconsistências nos documentos apresentados 
pelo investigado; diligenciou junto à instituição de ensino que os teria emitido para 
conferência. No caso, não há como afirmar a ineficácia absoluta dos documentos falsos 
utilizados, especial em razão de os documentos terem sido suficientes para expedição de 
carteira profissional. E, no contexto geral, não se pode dizer que os conselhos 
profissionais estejam resguardados contra o risco de concessão de registro com base em 
documentos falsos. Potencialidade lesiva da conduta evidenciada. Precedentes 2ª CCR 
(IPL nº 0000773-43.2019.4.03.6181, 736ª Sessão Ordinária de 11/03/2019; IPL nº 
0001470-64.2019.4.03.6181, 742ª Sessão Ordinária de 27/05/2019). Arquivamento 
prematuro. Designação de 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). 

 
547. Expediente: PRM/SOR-3411.2017.000020-

0-INQ 
Voto: 3191/2021 Origem: GABPRM2-VMDS 

- VINICIUS MARAJO DAL 
SECCHI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MPF: 
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E PRESCRIÇÃO VIRTUAL. 
REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES 
DE ELUCIDAR A AUTORIA DELITIVA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU 
VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. 
ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito policial instaurado a partir de 
Representações Fiscais para Fins Penais comunicando suposta prática de crime contra 
ordem tributária (art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90) pelos representantes legais de 
pessoa jurídica, perfazendo o montante de R$ 8.692.059,06. 2. Consta que a empresa teve 
inicialmente como sócio e administrador J.M.G., tendo este se retirado da sociedade 
posteriormente, com a admissão, como sócios, de L.E.M.O., e F.N., competindo a 
administração da empresa apenas ao primeiro. No entanto, diante da baixa qualidade das 
cópias colacionadas aos autos, não é possível precisar a data da alteração contratual. 3. O 
Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito; entendeu que no tocante a F.N., 
este encontra-se interditado parcialmente, tendo sua irmã como curadora; não possui 
capacidade de prestar esclarecimentos à autoridade policial por conta de comorbidades 
mentais; J.M.G., veio a falecer; e L.E.M.O., apesar das diversas diligências realizadas não 
foi encontrado; inexistem novos endereços que permitam a realização de outras tentativas 
de localização do investigado. Assim, concluiu que não foi possível delimitar com precisão 
a autoria, tendo em vista que não é possível afirmar que os 02 sócios admitidos 
posteriormente na sociedade empresária (em data incerta) teriam responsabilidade criminal 
pela suposta sonegação tributária. Por fim, salientou que, tendo como base a data da 
constituição do crédito tributário, que ocorreu em 20 de junho de 2011 , o crime em 
comento está em vias de ser alcançado pela prescrição; é possível afirmar que a prescrição 
virtual é bastante razoável no caso em tela. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). 5. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento 
se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas 
as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e 
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, 
o caso dos autos. 6. No caso, existem diligências que podem melhor elucidar o caso. A 
dúvida quanto a data correta da entrada dos sócios na empresa pode ser dirimida 
diligenciando-se na Junta Comercial do Estado. Em relação à imputação correta da autoria 
delitiva, tem-se que ao sócio administrador compete desempenhar todas as funções 
administrativas da empresa, assinando documentos, realizando empréstimos e outras ações 
gerenciais; dessa forma, tem-se que a realização de algumas diligências, como a oitiva de 
funcionários, busca por assinaturas em documentos de gestão, já tem o condão de elucidar 
tal questão. 7. Quanto à questão da prescrição em perspectiva, a 2ª CCR já possui 
entendimento consolidado no Enunciado nº 28 pela sua não aplicabilidade, além da Súmula 
nº 438 do STJ. 8. Arquivamento prematuro. Designação de outro membro do Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Não homologação do 
arquivamento. 

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

 
548. Expediente: 1.00.000.012915/2021-45 – Eletrônico 

(5003525-82.2020.4.03.6110)  
Voto: 3430/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial autuado para investigar suposta ocorrência de diversos crimes de tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual e favorecimento à prostituição, com base na Operação 
'Harem BR'. O Ministério Público Federal ofereceu cinco denúncias, as quais foram recebidas 
pelo Juízo Federal. Em contrapartida, promoveu o arquivamento em relação a outros quatro 
indiciados. Especificamente em relação à indiciada M.S.F., o Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento pelo suposto favorecimento da prostituição e exploração sexual de 
uma adolescente, sob o fundamento de que, além de não ter havido suficiente identificação da 
vítima, a própria investigada teria sido, também na adolescência, vítima do mesmo delito em 
circunstâncias semelhantes (abordagem, pelo Instagram, para a satisfação da lascívia de 
W.M.N.), por sua vez praticado por R.C.. Assim, a não ser que surgisse prova de que a 
investigada realizou outras abordagens na mesma linha, o Ministério Público Federal acredita 
que o caráter isolado do ato e a pronta recusa da garota que foi alvo da proposta evidentemente 
reduziram a potencialidade lesiva da conduta a ponto de não justificar a mutação da antiga 
vítima em ré. Em relação apenas a este arquivamento houve discordância do Juízo Federal. 
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. Os elementos contidos 
nos autos denotam a gravidade dos crimes perpetrados, os quais envolvem tráfico de pessoas 
para fins sexuais, e favorecimento à prostituição e exploração sexual de adolescente. De fato, 
no que diz respeito ao arquivamento promovido em relação à indiciada M.S.F., com 
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fundamento no fato de ela ter sido vítima de crime semelhante, não reduz a potencialidade 
lesiva de sua conduta, que abordou uma adolescente, via aplicativo de mensagens, e tentou 
aliciá-la a ter um encontro sexual com um homem, dizendo inclusive que seria pago o valor de 
R$ 5.000,00 à adolescente e sua passagem de ida e volta para encontrar o indivíduo. Nos prints 
da conversa mantida entre a indiciada M.S.F. e a adolescente é possível perceber que a 
investigada busca tornar a abordagem uma coisa natural; diz que o homem é muito 'tranquilo e 
discreto'; ademais, em um primeiro momento é oferecido o valor de R$ 2.000,00 reais pelo 
encontro; e, após as negativas da adolescente, a indiciada sobe para o valor de R$ 5.000,00. No 
caso, trata-se de conduta criminosa praticada com intuito de favorecer a prostituição. Por fim, 
importante ressaltar que não houve a oitiva da vítima, diligência que poderia trazer mais 
elementos à apuração dos fatos, e o aprofundamento das investigações para descoberta de 
eventuais outros casos semelhantes ocorridos com outras pessoas. Não homologação do 
arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal em relação à investigada M.S.F.. 

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

 
549. Expediente: 1.14.000.001300/2021-06 - Eletrônico  Voto: 3570/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Noticia de fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334 do 

CP). Apreensão de mercadoria de procedência estrangeira em fiscalização realizada nos 
Correios, avaliada em R$ 3.599,00, desprovida de documentação de regular importação, 
resultando na ilusão de tributos (II + IPI) calculados em R$ 1.799,50. Mercadorias importadas 
pela representante legal de sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para 
aferição da insignificância (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta 
ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância penal. No caso, realizada pesquisa no 
sistema COMPROT verifica-se que a investigada tem outras 03 autuações fiscais nos últimos 
05 anos, o que impede que o fato, em relação a ele, 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). 

 
550. Expediente: 1.15.000.001914/2020-61 - Eletrônico  Voto: 2958/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 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$ 368,46. Tributos iludidos no montante de R$ 184,23. 
Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação aos responsáveis pela empresa 
em nome da qual estavam as mercadorias, com base no princípio da insignificância. Revisão 
de Arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). De um lado o valor dos tributos iludidos 
está abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância' no Enunciado nº 49 desta 2ª 
CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva 
do citado Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. No caso, verificou-se que os responsáveis pela 
empresa autuada possuem outras 02 (duas) autuações (em 08/2018: R$ 9.071,54 tributos; 
10/2018: R$ 1.285,33 tributos) por conduta ilícita igual nos últimos 05 anos anteriores ao fato 
aqui investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como destituído de significação 
penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da 
prática do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação 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 
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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). 

 
551. Expediente: 1.25.000.001191/2021-35 - Eletrônico  Voto: 3580/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 

62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato 
instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, que comunica a prática de crime 
contra ordem tributária prevista nos artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/90 pelos representantes 
legais de pessoa jurídica. 2. Segundo narra a Receita Federal do Brasil ' RFB, o contribuinte 
realizou a compensação de diversos débitos, por meio de Declarações de Compensação 
(DCOMP), no total de R$ 70.764,23, com a utilização de crédito relativo a suposto saldo 
negativo de IRPJ, apurado no 1º Trim/2016, pelo lucro presumido. Intimado a apresentar o 
Comprovante Anual de Rendimentos, entre outras informações e providências, o contribuinte 
se manteve inerte, não tendo sido seu crédito homologado. 3. O Procurador oficiante promoveu, 
de plano, o arquivamento do feito, aduzindo que 'Nenhuma fraude efetiva foi apontada pela 
RFB, já que o mero fato de a empresa contribuinte não usar da sua faculdade legal de impugnar 
um auto de infração fiscal não pode ser considerado fraude ou engodo, ou o exercício de direitos 
seria considerado uma fraude. Não há indícios mínimos de fraude ou dolo. ['] O mero fato de o 
pedido (DCOMP) errado ser indeferido não o torna, para fins penais (em que se exige dolo 
imperscrutável nas alegações plausíveis de erro), fraudulento, embora para fins tributários 
possa assim ser considerado. Não se pode descartar a possibilidade de que a empresa 
contribuinte tenha realizado o pedido de compensação da forma como fez por erro ou 
desconhecimento acerca da complexa regulamentação que envolve o tema tributário, tamanha 
a desconformidade do pedido.' Ainda, colacionou dois precedentes da 2ª CCR, em casos 
análogos, no sentido de ser aplicável a Orientação 30/2016 de 04.07.2016 sobre a 
subsidiariedade do direito penal. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. No 
atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes 
elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as diligências 
investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa 
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. 6. Não é, contudo, o caso dos autos. No 
caso, embora respeitáveis os argumentos expostos pelo membro oficiante, e ciente dos 
precedentes citados, discordo das razões apresentadas. 7. Isso, porque não se trata de 
irregularidade administrativa a ocasionar a não homologação de compensação de créditos por 
conta da inércia do contribuinte; a Receita Federal, na RFFP, descreve os elementos de fato que 
demonstram a fraude praticada pelo contribuinte. 8. Nesse sentido, narra a RFB que 'O 
contribuinte, contudo, não demonstrou o saldo negativo do IRPJ onde devia ' na ECF. E não o 
demonstrou porque não o possui. Não tem como apurá-lo. O IRRF-5706 (de Juros sobre Capital 
Próprio) informado como única parcela a lhe dar suporte, no valor de R$ 75.986,54, que teria 
sido retido pela fonte pagadora, CNPJ xxx (Banco do Brasil S/A), não existe. A DIRF não o 
comprova. Para o AC de 2016 o contribuinte até é beneficiário de tributo retido na fonte, mas 
no código 6800, e de apenas R$ 2,25 (fls. 62 a 65). Nada pelo Banco do Brasil S/A. ['] Quanto 
à receita que teria auferido face àquele IRRF-5706 (Juros sobre Capital Próprio), de R$ 
75.986,54, e que, por óbvio, deveria ter sido oferecida à tributação, caso existisse (art. 899 do 
Decreto nº 9.580/2018), corresponderia a R$506.576,93 (art. 726 do Decreto nº 9.580/2018)'. 
Ao final, a conclusão da Receita é clara: 'De tudo o que acima se relatou, não há outra conclusão 
a tirar senão a de que o crédito utilizado na compensação, efetivamente, não existe. Trata-se de 
ato de evidente fraude.' 9. Quanto à ausência de dolo suscitada, é prematura sua conclusão neste 
momento inicial. Com efeito, os elementos carreados aos autos vão em sentido oposto. A uma, 
porque o contribuinte mesmo intimado, tendo prazo de um ano para se manifestar, não se 
preocupou sequer em oferecer qualquer tipo de resposta, esclarecimento ou mesmo apresentar 
documentos à RFB que demonstrasse, ou mesmo justificasse, a sua conduta. A duas, porque 
não há nenhum elemento de informação nos autos que justifique a conclusão pela ausência de 
dolo; não há oitiva do investigado ou qualquer diligência de onde se possa inferir tal conclusão. 
Ao contrário, a ausência de qualquer tipo de retificação, cancelamento, além do silêncio do 
contribuinte, são indicativos de que se pretendia que o pedido de compensação fosse 
homologado pela Receita. 10. Em caso análogo, o STJ se manifestou da mesma forma (AREsp 
1.374.122, Min. Laurita Vaz, 12-02-2019). 11. Dessa forma, em princípio, o contribuinte 
reduziu tributo, mediante as condutas de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos 
inexatos em documento ou livro exigido pela lei fiscal; e prestar informações falsas à Receita 
Federal sobre rendas, bens ou fatos, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de 
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tributo. Verifico, no caso, os elementos configuradores do crime contra a ordem tributária. 
Assim, manifesto divergência dos precedentes desta Câmara (NFs nº 1.25.000.001372/2020-
81; 1.25.000.004293/2018-15); e do Procurador da República oficiante, para entender que o 
prosseguimento da persecução penal é medida que se impõe. 12. Designação de outro membro 
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Não homologação 
do arquivamento. 

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

 
552. Expediente: 1.28.000.000294/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3437/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento administrativo autuado para apurar supostas condutas de improbidade 

administrativa e criminosa, praticadas por professor de Comunicação da UFRN, a saber: (1) o 
referido docente teria praticado diversas condutas inadequadas, como baixar as calças no 
corredor e na frente de diversas alunas; (2) teria o hábito de expor sua vida pessoal amorosa 
para os alunos; (3) ele teria tido um relacionamento com uma aluna, mas que esta não conseguia 
terminar o envolvimento, tendo o professor a perseguido e exposto a referida história em sala 
de aula, contando os episódios, inclusive de utilização de um aplicativo de senhas para 
monitorá-la em rede social. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
feito em relação à improbidade administrativa, por entender que já houve punição suficiente na 
esfera administrativa (advertência aplicada no âmbito de sindicância), bem como por não 
verificar elementos que configurassem o delito do art. 216-A do CP. Os autos foram 
encaminhados à 5ª CCR, que homologou o arquivamento quanto aos fatos circunscritos em seu 
campo de atribuição; considerando a análise de possível prática do crime de assédio sexual (art. 
216-A do CP), deliberou pela remessa dos autos à 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inciso IV). O constrangimento descrito no tipo penal do art. 216-A - 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função - é passível de enquadramento no relatado no caso 
concreto, uma vez que o investigado é professor, possuindo, sim, uma condição de ascendência 
inerente ao exercício do cargo em face das alunas. Os relatos colhidos administrativamente são 
uníssonos no sentido de que o docente mantinha uma conduta totalmente inapropriada, 
constrangendo as alunas com assuntos de sua vida pessoal, bem como expondo aluna com quem 
teve relacionamento. Ressalte-se, inclusive, que agia dessa forma apenas com alunas 
(mulheres), dando beijos exagerados, abraços e fazendo piadinhas de cunho sexual. Nesse 
sentido, de fato, restou configurada conduta que se enquadra no tipo penal do art. 216-A do CP. 
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). 

 
553. Expediente: 1.34.004.000153/2021-16 - Eletrônico  Voto: 3456/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais. Relato de suposta prática do crime de 

falsidade (art. 299 do CP), tendo em vista possível interposição fraudulenta na importação e 
falsidade de faturas comerciais por parte de empresa privada, já que referidos documentos não 
descreveram corretamente o adquirente da mercadoria. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito; entendeu que as referidas infrações tributárias não ultrapassaram os 
limites da esfera administrativa, uma vez que não houve ilusão de tributos; e a pena de 
perdimento das mercadorias já seria suficiente reprimenda, visto se tratar de medicamentos 
quimioterápicos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De um lado, não se 
configuraram crime contra a ordem tributária ou crime de descaminho, uma vez que não houve 
tributo lançado ou não houve tributo iludido. Por outro lado, o caso cuida de possível 
cometimento de falsidade ideológica (art. 299, CP), pois as declarações prestadas à autoridade 
alfandegária visavam à ocultação do real adquirente dos bens importados, com o fim de 
transgredir as regras administrativas da Receita Federal do Brasil, ou para encobrir outras 
infrações ou, ainda, atender a um viés tributário. Ademais, neste caso, a Receita Federal do 
Brasil noticia que ocorreu a interposição fraudulenta de terceiros nas operações de importação 
com a ocultação dos reais adquirentes e que os embarques das cargas se deram com suporte em 
documentos, fatura e AWB (Air Waybill), ideologicamente falsos, por não retratarem os reais 
responsáveis pelas operações de comércio exterior. Desta forma, ocorreram, em tese, de ilícitos 
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penais, na linha da respectiva Representação Fiscal para Fins Penais. Arquivamento prematuro. 
Não homologação do arquivamento. Precedente: NF nº 1.34.006.000453/2020-02, sessão 786, 
de 19-10-2020, à unanimidade, Relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Designação de 
outro membro do MPF para prosseguir nas investigações, facultando-lhe, se for o caso, a 
propositura de acordo de não persecução penal (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). 

 
554. Expediente: 1.35.000.000041/2021-68 - Eletrônico  Voto: 3049/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento preparatório autuado a partir de comunicação da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Socorro/SE, a qual encaminha Termo de Audiência, e, em face da informação de que o réu C. F. S. 
J. declarou residir e trabalhar no Estado de Sergipe, tomar conhecimento e adotar providências em 
relação à situação jurídico-administrativa de suposto assessor de Deputado Federal, lotado na 
Câmara dos Deputados, em Brasília/DF; Deputado Federal, originário, na verdade, do Estado de 
São Paulo, eleito pelo Estado de Sergipe, nos autos da Ação Penal nº 2020.088500031, que o réu 
responde, como incurso, nos crimes previstos no art. 129, § 9º c/c art. 14, inciso II, c/c art. 147, 
caput, do CP, c/c art. 5º e art. 7º da Lei nº 11.340/2006. Remetidos os autos à 5ª CCR, o Relator, em 
decisão monocrática, declinou de sua atribuição a esta Câmara, por considerar que a matéria é de 
índole criminal desvinculada do combate à corrupção. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV 
da LC 75/93). Após a realização de diligências, a Presidência da Câmara dos Deputados informa 
que o C. F. S. J. exerceu na Câmara dos Deputados, cargo em comissão de Secretário Parlamentar, 
exonerável ad nutum, sob o regime da Lei nº 8.112/90, no período de 19-02-2019 a 31-10-2019, 
lotado no gabinete do Deputado Federal V. N., com local de efetivo exercício na Representação 
Política no Estado de Sergipe. Verificou-se que o investigado ao tempo da ação não ostentava mais 
a condição de servidor público federal. Preliminarmente, não compete à 2ª CCR revisar a promoção 
de arquivamento. Com efeito, o objeto principal deste procedimento, a partir de comunicação, para 
os fins do art. 40 do CPP, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE, a qual encaminha Termo 
de Audiência, e, em face da informação de que o réu C. F. S. J. declarou residir e trabalhar no Estado 
de Sergipe, tomar conhecimento e adotar providências em relação à situação jurídico-administrativa 
de suposto assessor de Deputado Federal, lotado na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF; 
Deputado Federal, originário, na verdade, do Estado de São Paulo, eleito pelo Estado de Sergipe, 
nos autos da Ação Penal nº 2020.088500031, que o réu responde, como incurso, nos crimes previstos 
no art. 129, § 9º c/c art. 14, inciso II, c/c art. 147, caput, do CP, c/c art. 5º e art. 7º da Lei nº 
11.340/2006 (Termo de Audiência, de 20-11-2020). Vale dizer, a partir o objeto principal deste 
procedimento consistiu em apurar a situação jurídico-administrativa de C. F. S. J. que declarou 
residir e trabalhar no Estado de Sergipe e, ao mesmo tempo, ser assessor de Deputado Federal, lotado 
na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF. Desta forma, trata-se de apuração sobre a legalidade, ou 
não, referente ao vínculo jurídico de servidor público federal em face da notícia de que residiria e 
trabalharia no Estado de Sergipe e, ao mesmo trabalho, exerceria a função de assessor de Deputado 
Federal, lotado na Câmara dos Deputados em Brasília. Assim, trata-se de matéria que se situa no 
âmbito das atribuições da 5ª CCR. Cabe acrescentar que a comunicação do Juízo de Direito da 1ª 
Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE não diz respeito ao fato objeto da Ação Penal nº (2020 
88500031 - CNJ nº 000143-56.2020.8.25.0053). Não conhecimento da remessa. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da 
remessa e devolução dos autos à 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para adoção 
das providências cabíveis, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
PADRÃO 
Pelo conhecimento total e não provimento do recurso 
555. Expediente: JF/PR/CUR-5010730-

50.2021.4.04.7000-AP - 
Eletrônico  

Voto: 3266/2021 Origem: GABPR19-JSF - 
JOSE SOARES FRISCH 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: RECURSO AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF. INQUÉRITO POLICIAL. 

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. DELIBERAÇÃO 
DA CÂMARA REVISORA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECURSO 
APRESENTADO CONTRA O ACORDÃO DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REMESSA DO FEITO AO 
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar 
possível prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. Consta dos autos que 
o investigado foi perseguido após praticar o crime de roubo. Conduzido até residência, 
foram encontradas 02 cartelas de medicamento pramil, de origem estrangeira, e 22,9 kg de 
maconha. O Policial Militar que efetuou o flagrante asseverou que o investigado afirmou 
que faz a rota há 20 anos, busca a droga no Paraguai para revender aqui, faz a venda de 
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medicamentos e já possui 02 passagens pela venda de medicamentos. 3. O Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do crime de venda de medicamentos em 
razão da insignificância e o declínio de atribuições em relação ao tráfico de drogas. Para 
tanto, sustentou haver apenas a palavra do Policial Militar para sustentar a suposta 
transnacionalidade da conduta, sendo que a apreensão da droga ocorreu na cidade de 
Curitiba/PR, distante do Paraguai. 4. O Juízo Federal, por sua vez, homologou o 
arquivamento quanto à venda de medicamentos; e discordou em relação ao declínio do 
crime de tráfico de drogas. 5. Deliberação da 2ª CCR na 811ª Sessão Revisão ordinária de 
08-06-2021, pela não homologação do declínio, em razão das evidências coletadas, até o 
momento, revelaram a prática do crime de tráfico internacional de drogas. 6. Pedido de 
Reconsideração do Procurador oficiante; sustenta, em síntese, que 'não há foto do 
medicamento nem prova ou laudo de que tal medicamento tem origem estrangeira. O que 
há nos autos é o laudo da substância de que é feito o medicamento. Também não há 
necessária relação entre o medicamento e a droga; podem ter sido adquiridos no mercado 
interno de fontes diversas. Convém ressaltar que não há demonstração concreta das 
circunstâncias do ingresso da droga ou do medicamento no território nacional. Ao 
contrário, a declinação de competência se deu tão somente com base em declaração do 
Policial Militar' 7. Revisão. 8. Embora respeitáveis os argumentos apresentados pelo 
Procurador oficiante (recorrente), mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. O 
medicamento em questão é a versão paraguaia do medicamento viagra; portanto, de origem 
estrangeira. Aliado as demais provas dos autos, de que o investigado já foi processado por 
importar medicamentos em outras oportunidades, a teoria de que ele poderia ter adquirido 
no mercado interno se torna menos provável. De outro lado, sobre a suposta fragilidade da 
prova consubstanciada no relato do Policial Militar, como muito bem pontuou o Juízo 
Federal 'entendo que tais indícios não devem ser desprezados para fins de reconhecimento, 
ainda que de maneira precária neste momento pré-processual, da possível 
internacionalidade das condutas, o que atraia competência, ao menos por ora, do Juízo 
Federal. Entendimento diverso implicaria em considerar como inválidas as declarações 
prestadas por policiais que testemunham flagrantes e ocorrências criminosas, que, como se 
sabe, possuem plena validade probatória, mormente se amparadas em outros elementos de 
prova'. 9. 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 pelo conhecimento 
total e não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
556. Expediente: 1.00.000.009745/2021-11 – Eletrônico 

(JF/PR/CUR-5056002-
38.2019.4.04.7000-IP)  

Voto: 3088/2021 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: RECURSO. CRIMES PREVISTOS NO ART. 218-A DO CP E/OU NO ART. 241-D DO ECA 

(LEI Nº 8.069/90). ENVIO DE MENSAGENS OBSCENAS DA TURQUIA A UMA 
ADOLESCENTE POR APLICATIVO DE REDE SOCIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA 
2ª CCR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. REMESSA AO CONSELHO 
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se de recurso interposto de decisão 
proferida no âmbito do Inquérito policial nº 5056002-38.2019.4.04.7000, o qual foi instaurado 
para apurar possíveis crimes previstos no art. 218-A do CP e/ou no art. 241-D do ECA (Lei nº 
8.069/90). Em 14-03-2019, um homem desconhecido, localizado na Turquia, utilizando-se do 
aplicativo Instagram, enviou mensagens obscenas a uma adolescente de 13 anos de idade, a 
qual avisou sua mãe. A genitora da menor, por sua vez, passou a conversar com o homem, 
fazendo-se passar pela filha, tendo ele solicitado chamadas de vídeo, sendo que, ao aceitar uma 
delas, viu o homem masturbando-se. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos 
com base na ausência de materialidade e autoria delitivas; ressaltou que não foi realizado 
nenhum tipo de registro das imagens impróprias que teriam sido exibidas para a menor, 
havendo apenas o registro das imagens mostradas a sua mãe; não se verifica probabilidade de 
sucesso em eventuais diligências no exterior aptas a elucidar a autoria delitiva. Discordância 
do Juízo Federal. 3. A 2ª CCR/MPF deliberou, à unanimidade, na 709ª Sessão de Revisão, de 
17-05-2021, pela não homologação do arquivamento, por entender que, 'Como bem apontou o 
Juízo Federal, existe acordo sobre auxílio jurídico mútuo em matéria penal entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Turquia (Decreto n.º 9.065/2017). Relatório de diligência 
indica que foi obtido tanto o endereço IP quanto o telefone do investigado. Contudo, verifica-
se que sequer houve formalização de pedido de Cooperação Jurídica Internacional no caso. 
Apesar das possíveis dificuldades na obtenção de provas, é possível prosseguir com o a 
apuração dos fatos, e buscar, por exemplo, a quebra de sigilo telemático do suspeito entre outras 
providências. Assim, o arquivamento do procedimento no atual estágio mostra-se prematuro, 
haja vista haver diligências capazes de melhor elucidar os fatos.' 4. Com o retorno dos autos à 
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origem, o Procurador da República oficiante interpôs recurso; alega que 'estima-se que alguns 
anos de diligências serão necessários para obter provas do crime na Turquia com o uso do 
'Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil 
e a República da Turquia' (Decreto 9.065/17). E não são provas fáceis de obter: seria necessário 
convencer a autoridade turca a obter quebra de sigilo telemático em primeiro lugar, e busca e 
apreensão em segundo lugar para buscar identificar um homem. E o que temos para identificar 
o homem? A imagem de um pênis, que o homem decerto se negaria (direito ao silêncio) a 
mostrar. Além disso, como convencer a autoridade turca a movimentar a máquina judiciária ao 
menos duas vezes (quebra de sigilo telemático e busca e apreensão) para identificar um homem 
que só pode ser corretamente identificado por seu pênis e mais de dois anos após o fato?'. 5. 
Revisão. Conforme consta nos autos, o relatório de diligência indica que foi obtido tanto o 
endereço IP quanto o telefone do investigado. Contudo, verifica-se que sequer houve 
formalização de pedido de Cooperação Jurídica Internacional no caso. Desse modo, apesar das 
possíveis dificuldades na obtenção de provas, é possível prosseguir com o a apuração dos fatos, 
e buscar, por exemplo, a quebra de sigilo telemático do suspeito entre outras providências. 
Assim, o arquivamento do procedimento no atual estágio mostra-se prematuro, haja vista haver 
diligências capazes de melhor elucidar os fatos. 6. 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 pelo conhecimento total 
e não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF 
- CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
557. Expediente: JF/BG-1000640-

35.2021.4.01.3605-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3495/2021 Origem: GABPRM2-GFFT - 
GUILHERME FERNANDES 
FERREIRA TAVARES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de notícia anônima para apurar possíveis 

ocorrências dos crimes previstos no art. 288, art. 298 e art. 304 do CP. Segundo o relato, 
haveria uma "quadrilha", localizada em Rondonópolis/MT, especializada em falsificação 
de diversos documentos, entre eles diplomas de conclusão de ensino médio; apontou 
B.R.S., como sendo o intermediário local; e afirmou que H.O.S., teria apresentado 
diploma de conclusão do ensino médio falso confeccionado por tal quadrilha para 
ingressar no ensino superior; sendo que seu pai S.B.S, teria sido a pessoa que teria 
adquirido o certificado e o histórico escolar. Após a realização de diligências 
investigatórias o teor da denúncia foi confirmado no que tange ao uso de documento 
falso por H.O.S., ao ingressar com certificado e histórico escolar de ensino médio falsos 
no ensino superior. 1) Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304) 
praticado por H.O.S. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apesar da 
materialidade e autoria comprovadas, verificou-se que, à época dos fatos, o investigado 
era menor de 21 anos; o que reduz pela metade o prazo prescricional do crime para 6 
anos (art. 115 do CP). Como os documentos falsos foram protocolados junto à 
Universidade Federal de Mato Grosso (última utilização) no dia 13-03-2014, a prescrição 
da pretensão punitiva estatal se deu no ano de 2020. Extinção da punibilidade. 
Homologação do arquivamento. 2) Em relação a S.B.S, pai de H.O.S., as provas 
coligidas aos autos não lograram comprovar que ele teria adquirido o documento falso. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 3) 
Falsificação de documento particular (CP, arts. 298) e associação criminosa (CP, art. 
288), por parte do investigado B.R.S., apontado como intermediário do esquema. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Falsificação de 
certificados supostamente emitidos por escolas particulares e vendidos a particulares 
(relação entre os autores da fraude e compradores dos diplomas/certificados 
supostamente falsificados). Cabimento, no caso, da Súmula 104 do STJ, a qual afirma: 
'Compete a Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de 
documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino'. Ausência de prejuízo 
direto e específico a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. 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). 

 
558. Expediente: JF/PE-0800407-

82.2021.4.05.8302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3584/2021 Origem: GABPRM1-MEO - 
MARA ELISA DE 
OLIVEIRA BREUNIG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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 Ementa: Inquérito policial, instaurado mediante a formalização de auto de prisão em flagrante, 
ocorrido em 28-01-2021, em face de determinado indivíduo, que foi abordado por 
policiais militares com objetos subtraídos (01 extintor de incêndio e 04 lixeiras) de uma 
Agência da Caixa Econômica Federal (CEF), localizada em Caruaru/PE. Segundo os 
policiais, o autor do fato estava com claros sinais de alteração da consciência, 
possivelmente por efeito de substância entorpecente; o autor do fato estava dormindo na 
frente da Agência, na posse dos bens subtraídos; no local onde o autor do fato estava foi 
encontrado um cachimbo comumente utilizado para o uso de crack; não houve 
arrombamento e nem destruição de nenhum obstáculo para a entrada no Estabelecimento 
Bancário. O autor do fato afirmou que não sabe dizer o motivo de ter tirado os objetos 
da Agência, pois estava bêbado; acredita que os tirou apenas para lavá-los; é dependente 
de álcool e droga; já foi detido por porte de maconha; sobrevive lavando carros na rua 
da Agência. Informação de que o material subtraído foi apreendido e devolvido à 
Agência Bancária (vítima). 1) Suposta prática do crime de furto simples (CP, art. 155, 
caput). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A Procuradora oficiante 
promoveu o arquivamento dos autos; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: 
(1) o agente desistiu de prosseguir na execução do delito antes que ocorresse a produção 
do resultado almejado inicialmente, qual seja, a inversão da posse do bem, dado que 
permaneceu na frente da Agência com os referidos itens, tendo dormido ali no local; 
aplica-se a regra do art. 15, primeira parte, do CP (desistência voluntária); (2) os objetos 
subtraídos foram restituídos à vítima não causando prejuízo patrimonial ou econômico à 
Empresa Pública; (3) atipicidade da conduta, com base no art. 15 do CP. Na hipótese, 
houve a inversão da posse, ainda que esta tenha se dado por pouquíssimo tempo. 
Contudo, considerando os bens subtraídos, o fato do agente, no momento da conduta, 
estar sob efeito de álcool e/ou droga, em que pese a notícia de detenção anterior por porte 
ou posse de maconha, somada à informação de apreensão e devolução dos bens 
subtraídos à vítima, aplicável, ao presente caso, em caráter excepcional, o princípio da 
insignificância. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento por fundamento diverso. 2) Possível prática do crime 
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o autor do fato, na ocasião, estava com claros 
sinais de alteração de consciência, possivelmente por efeito de substância entorpecente; 
no local onde o autor do fato estava foi encontrado um cachimbo comumente utilizado 
para o uso de crack; o autor do fato afirmou ser dependente químico de álcool e crack e 
já ter sido detido por porte de maconha. A Procuradora oficiante promoveu o declínio de 
atribuições por tratar-se de delito da atribuição/competência estadual. Revisão do 
declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). No caso, ante a suposta prática de 
delito previsto na Lei de Drogas, de atribuição/competência estadual, não cabe ao MPF 
prosseguir com a persecução penal. Ausência de prejuízos diretos e específicos a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 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). 

 
559. Expediente: 1.05.000.000245/2020-57 - Eletrônico  Voto: 3459/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GARANHUNS/ARCOV. 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar ausência de repasse de 

contribuição previdenciária ao RGPS no exercício de 2017, e ao RPPS, no Município de 
Palmeirina-PE, pelo ex-Prefeito Municipal. Possível crime do art. 168-A do CP. Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV) e revisão de declínio (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 1) 
Em relação à ausência de repasses do RGPS das contribuições retidas, a Receita Federal 
informou não haver nenhum procedimento fiscal, seja encerrado, seja em andamento, sobre os 
fatos investigados. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição 
definitiva do crédito tributário, o que não se tem notícia nos autos. Aplicação da Súmula 
Vinculante n° 24 do STF e do Enunciado nº 79 da 2ª CCR. 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. 2) Em relação à ausência de repasses do RPPS 
(PALMERPREV) das contribuições retidas, aplica-se o Enunciado nº 66 da 2ª CCR: 'É de 
atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de conduta perpetrada em desfavor 
de interesse de sistema próprio de previdência de servidores estaduais e municipais, isso porque 
as unidades gestoras dos Regimes Próprios de Previdência Social ' RPPS (e de seus respectivos 
fundos), constituídas com personalidade jurídica, podem ser equiparadas à instituição 
financeira, porquanto arrecadam, administram e investem recursos no mercado financeiro, os 
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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.' Não homologação do 
declínio ao Ministério Público Estadual. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento parcial e pela não homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
560. Expediente: 1.19.005.000163/2017-71 Voto: 3407/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BALSAS-MA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Civil instaurado após o declínio de atribuição do Ministério Público do Estado do 

Maranhão, comunicando ocupações irregulares de imóveis adquiridos por particulares por meio 
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal. Declínio de Atribuições 
pelo Promotor de Justiça, aduzindo que o programa habitacional em apreço é veiculado pelo 
Governo Federal e custeado com verbas federais. Conflito de Atribuição suscitado pelo 
Procurador oficiante na PRM - Balsas/MA, asseverando que não compete ao Ministério Público 
Federal atuar nas irregularidades que não importem em mácula quanto à aplicação dos recursos 
do PMCMV ou quanto à seleção primária dos beneficiários. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 1) Condutas que, embora ilícitas do ponto de vista contratual, 
não geram prejuízos à instituição financeira. 2) A Caixa Econômica Federal informou que o 
empreendimento não havia sido contratado por ela. 3) O Banco Luso Brasileiro informou que 
era a instituição financeira vinculada à operação da obra, sendo a Prefeitura de Loreto a 
proponente e responsável pela adoção de providências acerca da invasão dos imóveis. 4) 
Interesse, na hipótese, que recai sobre o particular beneficiário do imóvel ou daqueles 
envolvidos com a ocupação irregular. 5) Incidência do Enunciado nº 82 da 2ª CCR: 'A 
negociação irregular de imóvel adquirido de forma lícita por meio do Programa Minha Casa 
Minha Vida é passível de medidas no âmbito cível a serem adotadas pelo agente financiador, 
inclusive a retomada do imóvel, mas, na esfera penal, se restringe aos interesses de particulares, 
eventuais vítimas do crime de estelionato (CP, art. 171), não havendo lesão direta e específica 
a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades que justifique a atribuição do 
Ministério Público Federal. 6) Homologação do declínio em favor do Ministério Público 
Estadual. 7) Ratificação, por este Colegiado, do declínio de atribuições ao Parquet Estadual 
para persecução de eventuais ilícitos, nos termos do Enunciado nº 15 da Portaria PGR/MPF nº 
732/2017. 8) Caracterização de conflito de atribuições entre o MPF e o MPE, a ser dirimido 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público 9) Encaminhamento dos autos ao CNMP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
561. Expediente: 1.20.001.000027/2021-87 - Eletrônico  Voto: 3089/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CÁCERES-MT 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível irregularidade na ordem de prioridade referente à 

vacinação contra COVID-19. Segundo os autos, uma cidadã se autodeclarou de origem 
quilombola; por esse motivo, recebeu a vacina contra a COVID-19. Seu esposo, que não é de 
origem quilombola, também foi vacinado. Ocorre que os beneficiados com a vacina não 
residem em comunidade quilombola, mas sim na Cidade de Barra do Bugres e possuem 
comércio alimentício. O Ministério Público Estadual (1ª Promotoria de Justiça Cível de Barra 
do Bugres/MT), suscitado, declinou das atribuições em favor do MPF, pois o caso envolve 
comunidade quilombola, a qual deve ser inscrita junto à Fundação Cultural Palmares, entidade 
vinculada ao Ministério da Cidadania, motivo pelo qual e de acordo com o art. 109, inciso I, da 
CF, a atribuição/competência é federal. O membro do MPF oficiante na PRM - Cáceres/MT 
(MPF), suscitante, por sua vez, declinou em favor do Ministério Público Estadual (1ª 
Promotoria de Justiça Cível de Barra do Bugres/MT) e suscitou o conflito negativo de 
atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) a vacinação para se alcançar 
a imunização compete aos Municípios; (2) o interesse da União é reflexo, já que se trata de 
questão tipicamente local; (3) o fato de o beneficiado ter alegado ser integrante de comunidade 
quilombola não é relevante para apreciação do feito; e, por consequência, irrelevante para fixar 
a atribuição do MPF; o cerne da apuração é a burla a ordem de prioridade na vacinação contra 
a Covid-19 e não qualquer violação a eventual comunidade quilombola; (4) autodeclarar-se 
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quilombola, ainda que não o seja, caso comprovado, não atrai a atribuição do MPF, por si só, 
sobretudo em se tratando de questão pontual e não sistêmica; (5) o Enunciado nº 99 e o 
Enunciado nº 100 da 2ª CCR confirmam o entendimento exposto. Encaminhamento dos autos 
à 2ª CCR. Na hipótese, o fato narrado é grave e evidencia, em tese, a prática de crime que deve 
ser apurado na esfera estadual. Inexistência de lesão direta e específica 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 a persecução penal. Aplicação, ao 
caso, do Enunciado nº 99/2ªCCR: "Não é de atribuição do Ministério Público Federal apurar a 
inobservância da lista de prioridades na vacinação contra a Covid-19 (comumente denominado 
de 'fura fila'), salvo se houver a implicação de algum órgão ou agente público federal, uma vez 
que não induz, por si só, à existência de malversação de recursos federais ou de violação de 
direito ou falha referente a serviço da União ou de suas autarquias e fundações (Aprovado na 
195ª Sessão de Coordenação, de 17/05/2021)" e/ou Enunciado nº 100/2ª CCR: "Não é de 
atribuição do Ministério Público Federal apurar irregularidades ocorridas quando da aplicação 
da vacina contra a Covid-19, salvo se houver a implicação de algum órgão ou agente público 
federal, haja vista que o fato de o Ministério da Saúde ser o responsável pela coordenação do 
plano nacional não é fator que, por si, define o interesse da União e fixa a competência da 
Justiça Federal nas hipóteses de má aplicação da vacina (Aprovado na 195ª Sessão de 
Coordenação, de 17/05/2021)". Nesse contexto, verifica-se a atribuição do Ministério Público 
Estadual, suscitado, para a persecução penal. Configurado o conflito de atribuições entre o 
Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público - CNMP, nos termos do precedente do STF: ACO 843/SP. 
Encaminhamento dos autos ao CNMP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
562. Expediente: 1.28.000.001157/2021-59 - Eletrônico  Voto: 3596/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIOS RECÍPROCOS DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MPF E O 

MPE. PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PSH). 
GESTÃO POR GOVERNO/ÓRGÃO ESTADUAL. NEGOCIAÇÃO ILEGAL/IRREGULAR 
DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LESÃO DIRETA E ESPECÍFICA A BENS, SERVIÇOS OU 
INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS ENTIDADES. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL (SUSCITADO). CONFLITO 
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES CONFIGURADO. REMESSA AO CNMP. 1. Notícia de 
fato autuada em razão do envio, pelo MP/RN, dos autos de inquérito civil, o qual foi iniciado a 
partir de representação formulada por determinada pessoa, a qual se cadastrou no Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), por meio da Secretaria de Habitação, 
Regularização Fundiária e Saneamento Básico do Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 
A representante narrou que, em 2013, foi chamada pela Secretaria para entrega do imóvel mas, 
como ele ainda se encontrava em execução, acertou-se que ela seria novamente chamada 
quando o imóvel estivesse integralmente concluído. Contudo, o imóvel nunca foi terminado; 
por essa razão, ela nunca o recebeu formalmente. Enquanto acontecia esse impasse, o imóvel 
foi invadido por indivíduo que a representante não conhece e, posteriormente, vendido a 
outrem, o qual doou o bem a uma igreja. A situação trouxe problemas à representante porque 
para a CEF ela recebeu o imóvel; por isso, não pode ser beneficiada novamente. 2. O Ministério 
Público Estadual (1ª Promotoria de Justiça de São Gonçalo do Amarante/RN), suscitado, 
declinou das atribuições em favor do MPF; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: 
(1) o objetivo do programa federal é minimizar o grande deficit habitacional existente; 
considerando haver indícios de venda irregular, há uma lesão com o desvio de recursos públicos 
em prol daqueles que fazem jus ao benefício assistencial; (2) a CGU vem realizando 
fiscalizações nos Municípios para verificar a regularidade no emprego de verbas transferidas 
pela União, bem como o correto funcionamento dos programas federais; (3) a totalidade dos 
recursos fiscalizados pela CGU, no âmbito do programa de fiscalização de municípios, tem 
natureza federal e, em caso de desvio e malversação, as ações penais ou por ato de improbidade 
decorrentes devem ser promovidas pelo MPF perante a Justiça Federal. 3. O membro oficiante 
na PR/RN (MPF) (suscitante), por sua vez, declinou da atribuição em favor do Ministério 
Público Estadual; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) a possível 
irregularidade reside não na contratação, pela União, da instituição financeira, mas em uma 
relação posterior à já entabulada entre a União e a instituição financeira com ela conveniada; 
eventual ilícito aconteceu em relação à destinação dada a um terreno no qual deveria ser 
construída uma unidade habitacional ou posteriormente dada à residência adquirida pelo 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 279 
 

 
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. 

 

financiamento (no terreno no qual deveria ser construída uma unidade habitacional se permitiu 
que fosse construída uma igreja, com recursos privados); (2) não se verifica a prática de crime 
contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/1986); não se está diante de indício de fraude 
no recrutamento das instituições financeiras ou nos financiamentos com ela celebrados pelos 
cidadãos escolhidos como beneficiários; (3) eventuais providências visando à correção da 
situação, por meio da recuperação do terreno, irão se voltar, no máximo, contra o gestor do 
programa, que é um Ente da Administração Indireta do Rio Grande do Norte (Companhia de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano); (4) não existe violação direta e específica a interesse 
da União; não há interesse federal, por mais que, na origem, os recursos repassados às 
instituições financeiras que celebram contratos com os particulares beneficiários sejam vindos 
da União. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR. 5. O cerne da questão consiste em averiguar 
possível ilegalidade/irregularidade na negociação de imóvel vinculado a Programa 
Habitacional gerido por Governo/Órgão Estadual. 6. Não há, nos autos, informação de que 
tenha ocorrido fraude na obtenção dos recursos oriundos do Programa Habitacional. A 
ilegalidade/irregularidade se relaciona, a princípio, com a pós-ocupação da unidade e não em 
detrimento do Programa Habitacional. 7. Ao que tudo indica, trata-se de possível crime de 
estelionato, previsto no art. 171, § 2º, I, do CP, cometido entre particulares. Ausência de ofensa 
ao patrimônio da CEF, que atua apenas como agente financiador junto ao Programa. 
Precedentes da 2ª CCR (Processo n° 1.23.000.001573/2018-38, Sessão n° 731, de 10/12/2018, 
unânime; Processo n° 1.25.006.000304/2016-68, Sessão n° 684, de 14/08/2017, unânime). 8. 
Nesse contexto, na 176ª Sessão de Coordenação, de 10-02-2020, a 2ª CCR aprovou o 
Enunciado nº 82, o qual pode ser observado e aplicado, por semelhança, ao presente caso: "A 
negociação irregular de imóvel adquirido de forma lícita por meio do Programa Minha Casa 
Minha Vida é passível de medidas no âmbito cível a serem adotadas pelo agente financiador, 
inclusive a retomada do imóvel, mas, na esfera penal, se restringe aos interesses de particulares, 
eventuais vítimas do crime de estelionato (CP, art. 171), não havendo lesão direta e específica 
a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades que justifique a atribuição do 
Ministério Público Federal". 9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Atribuição do Ministério 
Público Estadual para a persecução penal (suscitado). 10. Configurado o conflito negativo de 
atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, nos termos do precedente do STF: 
ACO 843/SP. Encaminhamento dos autos ao CNMP.  

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio e remessa dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
563. Expediente: 1.22.000.001924/2021-43 - Eletrônico  Voto: 3448/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação particular encaminhada por meio da Sala 

de Atendimento ao Cidadão, na qual o representante relata que uma empresa de transporte 
estaria praticando diversas irregularidades, como realizando fretes abaixo do preço de tabela da 
ANTT, não pagando o vale-pedágio obrigatório, coagindo os motoristas transportadores, o que 
diminui a margem de seus lucros, condutas que prejudicam os trabalhadores transportadores 
autônomos e também o fisco. 1) Possível crime contra a organização do trabalho (art. 203 do 
CP). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ao que tudo indica, a 
lesão ocorreu em relação a um número restrito de trabalhadores. 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'. 
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 2) Eventual crime contra 
contra ordem tributária e contra o INSS, tendo em vista suposto não recolhimento de 
contribuições previdenciárias e imposto de renda dos transportadores autônomos, bem como 
infração às normas administrativas da ANTT. Não há informação sobre o lançamento definitivo 
de créditos tributários decorrentes das condutas em apuração, o que afasta a configuração dos 
crimes tributários, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e 
positivado na Súmula Vinculante nº 24. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Homologação do arquivamento. Ressalte-se que foi determinado pelo Procurador da República 
Oficiante que fossem oficiadas a Receita Federal e a ANTT com cópia deste procedimento, 
para que tomassem ciência dos fatos informados pelo noticiante, e instaurassem os respectivos 
procedimentos apuratórios, se cabíveis. 

 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). 
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564. Expediente: 1.25.000.001842/2021-97 - Eletrônico  Voto: 3494/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de 

Curitiba/PR; comunica que os responsáveis legais de sociedade empresária teriam, em data não 
informada, deixado de contratar empregados portadores de deficiência física no percentual 
definido pela legislação; descumpriram a regra do art. 93 da Lei 8.213/91 e no Decreto 
3.298/1999; deixaram de atender determinação judicial em caráter liminar para cumprimento 
da ordem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Preliminarmente, cumpre 
consignar que a Ação que subsidia a representação inicial foi distribuída em 2013, fazendo 
presumir que os fatos noticiados são anteriores; quando ainda vigorava a Lei 7.853/1989 e 
anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015. 1) Quanto ao crime 
previsto no art. 8º, inciso V, forma especial do crime de desobediência, constata-se da leitura 
do acórdão que houve fixação e aplicação de multa pelo descumprimento da decisão judicial, 
com fundamento no art. 461, §4º, do CPC. Assim, aplica-se o contido no Enunciado nº 61. 
Homologação de arquivamento. 2) Já no que se refere ao crime de negar, sem justa causa, por 
motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho; tipificado no art. 8º, inciso III, da 
Lei nº 7.853/1989, sua apuração não compete ao Ministério Público Federal, porquanto inexiste 
lesão a bens, serviços ou interesses da União, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF; a 
competência é da Justiça Estadual. 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 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
565. Expediente: 1.25.000.003557/2019-96 - Eletrônico  Voto: 3094/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de representação formulada na Sala de 

Atendimento ao Cidadão de que uma empresa teria deixado de efetuar repasses, no prazo e na 
forma devidos, de contribuições previdenciárias recolhidas de um empregado. Trabalho 
prestado à empresa, entre 02-06-2016 e 07-12-2016, na função de fiscal de obras/projetista, 
com remuneração de R$ 1.595,00. 1) Suposta prática do crime previsto no art. 168-A ou 337-
A do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O Procurador oficiante 
promoveu o arquivamento do feito em razão da mínima ofensividade da conduta 
(insignificância), pelos seguintes fundamentos: (1) a remuneração recebida, multiplicada pelo 
número de meses que trabalhou na empresa (06 meses), totaliza R$ 9.570,00; (2) nos 
contracheques acostados constam que foram descontados do salário do empregado, 
respectivamente, R$ 123,35, R$ 169,81, R$ 143,55, R$ 143,55, R$ 162,00 e R$ 162,00, 
relativos à contribuição previdenciária dos meses de 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 
10/2016 e 11/2016; (3) nos meses de 06/2016, 07/2016, 08/2016 e 12/2016 foram recolhidos, 
ao INSS, respectivamente, R$ 138,76, R$ 143,55, R$ 143,55 e R$ 105,80, não havendo nos 
autos recolhimentos referentes aos demais meses; (4) não obstante isso, ainda que nenhum valor 
relativo à contribuição previdenciária tivesse sido recolhido ao INSS e ainda que 
descontássemos do valor total de R$ 9.570,00, recebido pelo empregado, a título de salário, o 
percentual máximo a ser recolhido pelo empregador (montante sonegado), a título de 
contribuição previdenciária, resultaria em patamar inferior a R$ 20.000,00; (5) a Receita 
Federal informou a inexistência de procedimento fiscal em face da empresa. De fato, resta 
evidenciada a mínima ofensividade da conduta. Homologação do arquivamento. 2) Possível 
prática do crime previsto no art. 203 do CP, por parte da empresa, pois, de acordo com extrato 
da Caixa Econômica Federal, valores constantes nos contracheques, a título de FGTS, 
referentes aos meses de 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016 e 11/2016, não foram 
recolhidos. O membro do MPF oficiante promoveu o declínio de atribuições porque não há que 
se falar, em princípio, em prejuízo à União ou suas entidades, considerando que o caso versa 
sobre único empregado. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Na 
hipótese, o descumprimento de normas trabalhistas, envolvendo único empregado, não 
constitui, por si só, motivo suficiente para o processamento do feito na esfera federal. Ausência 
de prejuízos diretos e específicos a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 
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 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
566. Expediente: 1.29.007.000112/2021-60 - Eletrônico  Voto: 3492/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO STA CRUZ 
DO SUL - RS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 330 do CP 

e arts. 38-A e 48 da Lei nº 9.605/98. Segundo consta, o investigado teria descumprido termo de 
embargo lavrado pelo IBAMA; além de causar dano ambiental. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso dos autos, não se observa que o autuado tenha sido 
advertido de que o descumprimento do termo de embargo ou do PRAD poderia caracterizar o 
crime de desobediência. Além disso, conforme verificado em Auto de Infração, foi fixada multa 
pelo próprio IBAMA, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento dos 
referidos termos de embargo. Em face destas circunstâncias, aplica-se ao caso o Enunciado nº 
61 desta 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. O cumprimento da ordem, ainda que tardio, também 
afasta a tipificação e a inexistência de prova quanto à ciência pessoal e inequívoca por quem 
tinha o dever de atendê-la caracteriza falta de justa causa.' Crime de desobediência não 
configurado. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento 
e encaminhamento dos autos à 4ª CCR para análise da matéria de sua atribuição. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, remetendo-se os autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO 
E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
567. Expediente: 1.34.001.003380/2019-17 Voto: 3540/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de fatos narrados em colaboração premiada no âmbito da 

'Operação Lava-Jato'. O colaborador narra, em síntese, que em 2004 e entre 2009 e 2011 
utilizou três de suas empresas para gerar recursos em espécie, por meio de contratos fictícios, 
para a empresa R.E. Ltda, ora investigada. A Força-Tarefa da PR/SP concluiu não haver 
indícios da prática de crime contra a Administração Pública ou outros relacionados às apurações 
da Força-Tarefa. Entretanto, por vislumbrar a ocorrência de crime contra a ordem tributária ou 
contra a previdência social, determinou a redistribuição dos autos a um dos ofícios criminais 
da PR/SP. 1) Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, V). Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A Receita Federal foi oficiada e informou que a empresa 
investigada sofreu duas fiscalizações, com a instauração de três Procedimentos Administrativos 
Fiscais -PAF's; contudo, nenhuma das autuações em face da empresa investigada abrange os 
fatos apurados neste procedimento. Constatação da ausência de constituição definitiva do 
crédito tributário, no âmbito federal. Súmula Vinculante n° 24 do STF e Enunciado n° 79 da 2ª 
CCR. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento. 2) Eventual 
prática de falsidade ideológica nas contratações fictícias e emissão de notas fiscais por serviços 
fictícios, bem como aos eventuais crimes fiscais estaduais e municipais que possam ter ocorrido 
em razão do esquema realizado entre as empresas do colaborador e a empresa investigada; 
recurso da defesa para reconhecer, desde logo, a prescrição punitiva estatal para tais crimes. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal por não haver ofensa a bens, serviços ou interesse da União, 
conforme artigo 109, IV, da CF. Assim, a atribuição para verificar se houve ou não prescrição 
quanto ao crime de falsidade ideológica, bem como se os fatos em tela ensejaram ou não a 
ocorrência de crime tributário na esfera estadual cabe a aquele órgão. 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). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
568. Expediente: JF/MG-1000200-

03.2021.4.01.3811-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 3168/2021 Origem: GABPR18-CARSM 
- CARLOS ALEXANDRE 
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RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de apropriação indébita 

previdenciária (art. 168-A, do CP). Segundo consta dos autos, a investigada, na qualidade 
de contadora, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do INSS, quando deixou de 
repassar à referida autarquia os valores referentes às contribuições previdenciárias pagas 
por dois beneficiários. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 
Segundo restou apurado, a conduta limitou-se à eventual prática de crime praticado por 
particular em desfavor de particular; não há notícia de que o INSS suportou algum 
prejuízo. O crime previsto no art. 168-A do Código Penal é classificado como "crime 
próprio", visto que apenas o sujeito com responsabilidade legal pelo recolhimento das 
verbas descontadas e/ou recolhidas dos segurados pode praticá-lo, o que não é o caso dos 
autos. No caso, a investigada foi contratada pelas duas vítimas para efetuar os 
pagamentos de contribuições previdenciárias deles ao INSS, não tendo obrigação legal 
de recolhimento e repasse das verbas ao INSS. Há aqui um caso de estelionato, praticado 
por particular em desfavor das duas vítimas que contrataram os supostos serviços de 
contabilidade prestados pela investigada. Prejuízo 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). 

 
569. Expediente: JF/PE-0810963-

57.2018.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2872/2021 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/SALGUEIRO/OURICURI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato 

majorado (art. 171, § 3° do CP), tendo em vista as informações prestadas pelo Cacique 
líder do Povo Atikum sobre supostas irregularidades no transporte escolar do Município 
de Carnaubeira da Penha/PE, consistentes no pagamento de itinerários a maior daquele 
efetivamente percorrido e/ou por turno não atendido pelo motorista. Noticiou, ainda, em 
conjunto com outras lideranças indígenas, que dois coordenadores da educação indígena 
do Povo Atikum Salgueiro estariam oferecendo supostos benefícios ilegais aos seus 
familiares. Foram acostados aos autos alguns documentos, dentre os quais, a relação dos 
funcionários que fazem partem da família do coordenador e uma planilha contendo a lista 
nomes dos motoristas, bem como suas respectivas quilometragens. Iniciadas as 
investigações, foi oficiada a Gerência Regional de Educação em Salgueiro/PE solicitando 
os nomes dos alunos matriculados e com frequências em duas escolas municipais, ambas 
localizadas no Município de Carnaubeira da Penha/PE. Em resposta, foi enviada toda a 
documentação relativa ao ano de 2018. Também foram requisitadas à Gerência Regional 
de Educação do Sertão do Submédio São Francisco ' Floresta/PE informações acerca dos 
valores pagos, itinerários, turnos de prestação do serviço e quantidade e identificação dos 
alunos (com as respectivas escolas) transportados pelos motoristas mencionados. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Inicialmente, verificou-se a 
possibilidade de existir interesse federal nos fatos investigados no inquérito policial em 
epígrafe, tendo em vista se tratar de matéria relacionada a interesses dos povos indígenas, 
nos termos do art. 109, XI da Constituição. No entanto, no decorrer do procedimento 
investigativo, verificou-se que não interesse federal para fixar a atribuição do MPF. Isto 
porque, os supostos ilícitos praticados pelos investigados decorrem de irregularidades 
observadas no âmbito do vínculo administrativo contratual existente entre eles e o Estado 
de Pernambuco, relacionados à prestação do serviço em escolas e ao transporte escolar; 
não se trata de disputa sobre direitos indígenas ou de verbas públicas federais. Além disso, 
trata-se de questão relacionada a interesse estritamente estadual; não cabe ao Ministério 
Público Federal adotar as providências pertinentes, visto que, se dano ao Erário tiver 
ocorrido, foi suportado pelo Estado de Pernambuco, entidade responsável por contratar 
fornecedores e prestar o serviço de Educação indígena. Inexistência de elemento que 
aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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570. Expediente: JF-PT-0800259-
08.2020.4.05.8205-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3204/2021 Origem: GABPRM1-DGF - 
DJALMA GUSMAO 
FEITOSA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Trata-se de inquérito Policial, instaurado para apurar possível prática de fato, 

qualificado como crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), assim 
resumido: em 14-02-2020, J. V. de C. foi preso, em flagrante, ao apresentar a Policiais 
Rodoviários Federais certificado de aprovação em curso do SEST/SENAT falso; o 
referido documento é necessário para realização de transporte remunerado de 
passageiros. O Procurador da República oficiante entendeu que a persecução penal 
quanto ao crime de uso de documento falso deve continuar no âmbito do MPF. No 
entanto, a partir do depoimento do investigado, verificou-se a existência de indícios da 
pratica do crime de falsificação de documento público (art. 297, CP) por terceiros. 
Considerando que o SEST/SENAT, responsável pela emissão do documento, é 
entidade paraestatal, o Procurador da República oficiante entendeu que a competência 
para processar e julgar eventual crime de falsificação de documento público seria da 
Justiça Estadual. Nesse contexto, promoveu o declínio de atribuição em favor do 
Ministério Público Estadual para persecução penal quanto ao crime previsto no art. 
297, CP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Conforme os 
fundamentos destacados pelo Procurador da República oficiante, não se verifica a 
existência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal quanto ao crime de falsificação de documento 
público (art. 297, CP). 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). 

 
571. Expediente: JF-TO-1003279-

12.2020.4.01.4300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3203/2021 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 273 

do CP. Consta dos autos que os Correios identificaram encomenda postada por A. L. 
F., em Sorocaba/SP, para R. B. F., em Palmas/TO; laudo pericial atestou que a 
encomenda continha medicamento, qual seja, Enantato de Testosterona/Drostanolona, 
que pertence a lista C5 ' Lista das Substâncias Anabolizantes; ainda, consta dos autos 
que há medicamentos falsos na encomenda. R. B. F., ouvido em sede policial, declarou 
que adquiriu parte dos produtos apreendidos de empresa que conheceu pela rede social 
Instagram; identificaram-se, por meio das operadoras de telefonia, as pessoas que 
teriam comercializado os produtos; há indícios de que essas pessoas possuem 
envolvimento com a comercialização de anabolizantes. O Procurador da República 
oficiante destacou que não há indícios de que os envolvidos tenham sido responsáveis 
por importação dos produtos comercializados; há indícios de que a produção dos 
anabolizantes possa ter ocorrido na residência dos investigados; e a comercialização, 
dentro do território nacional. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª 
CCR). Realmente, ao que parece, no contexto fático delineado nos autos, em princípio, 
não há indícios de importação dos produtos apreendidos. Dessa forma, observa-se a 
inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas; e a 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). 

 
572. Expediente: 1.11.000.000272/2020-22 - Eletrônico  Voto: 3517/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o patrimônio da administração militar 

(CPM, art. 251, §3º). Relato de que a investigada teria apresentado requerimento fraudulento 
de habilitação de pensão especial; alegou ter sido companheira, em união estável, de ex-
combatente do Exército quando, na verdade, seria nora do instituidor. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Crime praticado por civil contra as instituições militares, nos 
termos do art. 9º, III, 'a', do Código Penal Militar. Trata-se, portanto, de crime militar que deve 
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ser processado e julgado perante a Justiça Militar da União. Homologação do declínio ao 
Ministério Público Militar. 

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

 
573. Expediente: 1.11.000.000744/2021-28 - Eletrônico  Voto: 3416/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado em razão do recebimento do Relatório de 

Inteligência Financeira do COAF, com a informação de que uma empresa e duas pessoas físicas 
teriam feito operações financeiras suspeitas. Segundo informações contidas no RIF, a referida 
pessoa jurídica é uma Pequena Empresa, fábrica/distribuidora de produtos de limpezas. 
Segundo fontes abertas, ela teria sido selecionada para fornecimento de produtos para entes 
públicos com dispensa de licitação por ocasião da pandemia. A movimentação ocorreu quase 
integralmente a partir do mês de agosto; emitiu um cheque no valor de R$ 400.000,00 em nome 
de M.E.P. dos S., que detém 100% de participação societária da empresa. A empresa teria 
repassado valores para empresas que não guardam relação com sua atividade. Também foram 
passados valores para K.R.F.L. (cadastrada como Auxiliar em Administração - Servidora 
Pública Federal), sem qualquer vínculo comercial aparente. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Note-se que da relação presente no RIF as movimentações 
financeiras atípicas ocorreram entre a empresa investigada, Fundos Municipais de Saúde, 
Fundos Municipais de Assistência à Saúde, pessoas físicas e empresas públicas. Não foi 
possível constatar a existência de crimes que ofendessem a bens, serviços ou interesses da 
União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistem 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). 

 
574. Expediente: 1.11.000.000813/2020-12 - Eletrônico  Voto: 3409/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis ameaças de morte a acampados em fazendas 

com facões, foices, machados, armas de fogo e disparos de espingarda, e que foram impedidos 
de ir e vir, e até mesmo às crianças, que de não podiam à escola. A noticiante, Coordenadora 
Estadual da Frente Nacional da Luta (FNL), alegou que os fatos ocorreram nos acampamentos 
Terra Prometida (na Fazenda Caborge); Açucena (na Fazenda Açucena), e Beira Rio (Fazenda 
Camaratuba), todos localizados na Usina Laginha, em União dos Palmares/AL. No expediente 
datado de 2018 e apresentado para juntada ao Procedimento Penal 1.11.000.000230/2020-91 
em 2020, a Coordenadora cita pessoas com as respectivas qualificações civis que praticaram as 
condutas relatadas com o objetivo de expulsar os acampados, a fim de poderem arrendar os 
terrenos para criação de gado, no interesse de alguns fazendeiros, os quais não tiveram os seus 
nomes citados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Analisando 
os elementos contidos nos autos, observa-se que as terras em que ocorrem os litígios não estão 
incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), devido ao fato de as ações de 
aquisição de terra terem sido paralisadas, sem qualquer perspectiva de retomada pelo Governo 
Federal. O INCRA informou que os representantes da Massa Falida ajuizaram Ações de 
Reintegrações de Posses que tramitam na 29ª Vara da Capital - Conflitos Agrários da Justiça 
de Alagoas, bem assim que não interfere nos acampamentos Terra Prometida (na Fazenda 
Caborge); Açucena (na Fazenda Açucena), e Beira Rio (Fazenda Camaratuba), todos 
localizados na Usina Laginha, em União dos Palmares/AL, pois não pode incentivar a 
manutenção dos mesmos, tendo em vista que não vislumbra chances de aquisição das terras 
para o PNRA. Pela análise dos autos nota-se que aparentemente o que ocorre são conflitos entre 
os próprios assentados e pessoas físicas não proprietárias ou detentoras da posse das terras, 
sendo que uns são acusados de querer expulsar os outros para tomar posse da terra, em 
benefícios deles mesmos e de possíveis fazendeiros, cujos nomes não foram declinados. Na 
realidade, verifica-se que não existe lesão a bens, serviços ou interesses da União, suas 
empresas públicas e/ou entidades autárquicas, que a terra nem sequer é de propriedade do 
INCRA, bem assim que os únicos prejudicados com as ameaças são os assentados e não há 
indícios de envolvimento de servidor da autarquia federal com os fatos, o que afasta a 
competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal que porventura possa ser 
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instaurada em consequência desta peça informativa. Inexistência de lesão direta a bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
575. Expediente: 1.14.000.001576/2021-86 - Eletrônico  Voto: 3542/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de representação formulada perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão. O noticiante alega ter sido vítima do crime de discriminação aos portadores do vírus 
da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de Aids (Lei nº 12.984, de 02-06-2014), por 
funcionária de determinada farmácia (Unidade de Saúde Pública do SUS pertencente à 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia). O membro do MPF oficiante promoveu o declínio de 
atribuições; apresentou os seguintes fundamentos: (1) não se visualiza qualquer circunstância 
capaz de determinar a competência federal e a consequente atribuição do MPF para autuar no 
caso; (2) o fato não configura crime em detrimento de bens, serviços ou interesse direto da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; (3) o órgão perante o qual o 
noticiante sentiu-se ofendido faz parte da estrutura estadual de saúde. Revisão do declínio de 
atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). No caso, trata-se da suposta prática de discriminação 
à vítima, portadora do vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou doentes de Aids (Lei nº 
12.984, de 02-06-2014), por funcionária de determinada farmácia (Unidade de Saúde Pública 
do SUS pertencente à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia). Sem indícios de que órgão ou 
agente público federal esteja envolvido no fato. Não enquadramento, portanto, às hipóteses 
previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109 da CF). Inexistência de lesão 
direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
576. Expediente: 1.16.000.001824/2021-14 - Eletrônico  Voto: 3410/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata que teria sido enganado 

por um terceiro, o qual o fez lhe entregar sua arma de fogo, sob alegação de que seria doada 
para a campanha de desarmamento. Ocorre que o noticiante pretendia legalizar a arma, mas a 
mesma não teria sido devolvida pelo referido indivíduo, que se apropriou dela indevidamente. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). O relato evidencia que eventual 
ilegalidade foi praticada por particular contra o particular. Inclusive o próprio noticiante 
informa que também fez uma manifestação perante o MPDFT. O Estatuto do Desarmamento 
não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que 
continua sendo da Justiça Estadual (STJ, CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do 
art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo). No caso, não há indícios de transnacionalidade 
da conduta. No mesmo sentido, precedente da 2ª CCR: 1.28.000.002593/2018-40, 733ª Sessão 
de Revisão, de 28/01/2019, unânime. 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). 

 
577. Expediente: 1.17.001.000171/2020-28 - Eletrônico  Voto: 3516/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Relato de que a investigada teria feito inserir dados falsos em requerimento de 

pensão por morte apresentado perante o Comando da Marinha do Brasil, sediado no Município 
do Rio de Janeiro/RJ, com a finalidade de obter o benefício de pensão por morte de ex-
combatente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Os fatos dizem respeito a crime 
militar praticado por civil contra as instituições militares, nos termos do art. 9º, III, `a', do 
Código Penal Militar. Trata-se, portanto, de crime que deve ser processado e julgado perante a 
Justiça Militar da União. Homologação do declínio ao Ministério Público Militar. 
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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). 

 
578. Expediente: 1.19.000.001041/2021-29 - Eletrônico  Voto: 3175/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
MARANHÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. O noticiante narra, basicamente, o seguinte: (1) propôs ação cível em face da 

JUCEMA; (2) postulou reposição salarial no percentual de 11,98%; obteve provimento 
desfavorável após recurso de apelação interposto pela ré; (3) na fase recursal da lide, a 
JUCEMA lançou mão de supostos argumentos calcados em fatos inverídicos; (4) a Defensoria 
Pública do Estado se omitiu em adotar as providências processuais que lhe incumbiam para 
garantir seus direitos enquanto assistido. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 
2ª CCR). Os fatos narrados se referem a condutas, alegadas como ilícitas e atribuídas a órgãos 
de natureza estadual. Inexistência de elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou 
interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições. 

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

 
579. Expediente: 1.22.000.002172/2021-38 - Eletrônico  Voto: 3513/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o 

noticiante solicita, em um relato confuso, investigação sobre diversas condutas praticadas por 
Juízes Estaduais, Promotores de Justiça, advogados, Defensores Públicos, entre outros, 
juntando documentos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Ausência 
de atribuição do MPF para investigar autoridade estadual. Inexistência de elemento que aponte 
ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições. 

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

 
580. Expediente: 1.22.000.002290/2021-46 - Eletrônico  Voto: 3514/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de divulgação de segredo (CP, art. 153). Manifestação 

apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão em que o noticiante relata que duas empresas 
oferecem serviços de consultas veiculares por meio do sistema Detran's Digitais, em que é 
possível conhecer dados de proprietários e veículos apenas com o lançamento de 
identificadores de placas, em violação ao art. 26, §1º da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei n.º 13.709/2018). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 
A suposta irregularidade diz respeito a particulares terem acesso a dados do DETRAN, órgão 
estadual. Ausência de atribuição federal para investigar órgão estadual. Inexistência de 
elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições. 

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

 
581. Expediente: 1.22.012.000139/2021-34 - Eletrônico  Voto: 3202/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação a qual noticia a existência de esquema 

semelhante a esquema de pirâmide financeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
n° 32 - 2ª CCR). Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer 
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a seus associados/investidores uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros 
irreais; orquestração de golpe com o intuito de captar indevidamente recursos da vítima; 
enquadra-se, em tese, em crime de estelionato e/ou crime contra a economia popular. Aplicação 
da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o sistema financeiro nacional. 
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.26.005.000292/2020-
21. 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). 

 
582. Expediente: 1.22.013.000152/2021-83 - Eletrônico  Voto: 3515/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE POUSO 
ALEGRE-MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado com objetivo de apurar o crime de uso de documento falso (CP, 

art. 304) e falsificação de documento público (CP, art. 297). Apreensão de Carteira Nacional 
de Habilitação falsa durante blitz da Polícia Rodoviária Federal realizada no Município de 
Extrema/MG. Ao ser questionado a respeito, o autuado confessou aos policiais que comprou a 
CNH por R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) de um funcionário do DETRAN-SP, e uma outra 
mulher teria lhe entregado a carteira. O Procurador da República oficiante ofereceu ANPP ao 
investigado nos autos principais (Proc nº 1004270-66.2021.4.01.381) pela prática do crime de 
uso de documento falso; após procedeu a extração de cópia integral dos autos e autuou esta 
Notícia de Fato para promover o declínio de atribuição em relação ao crime de falsificação de 
documento público (CP, art. 297). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª 
CCR). A competência para processar e julgar a ação penal relativamente ao crime do art. 297 
do Código Penal é da Justiça Estadual. Isso porque a suposta infração se consuma perante o 
órgão de trânsito do Estado que seria responsável pela expedição, no caso, o DETRAN/SP. 
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). 

 
583. Expediente: 1.24.000.000597/2021-38 - Eletrônico  Voto: 3546/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de comunicação pela Justiça do Trabalho para apurar possível 

prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), por determinado empresário, perante a 
Junta Comercial do Estado da Paraíba, diante da utilização de um "laranja" na constituição de 
uma pessoa jurídica. O membro do MPF oficiante promoveu o declínio de atribuições; 
apresentou os seguintes fundamentos: (1) as juntas comerciais subordinam-se 
administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição; no caso, o Estado da 
Paraíba; (2) não se observa, in casu, a existência de ofensa a bens, serviços ou interesse da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, inciso 
IV, da CF. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Na hipótese, trata-
se da conduta de utilizar um "laranja" para constituir uma pessoa jurídica e levar a registro na 
Junta Comercial (Órgão Estadual). O registro de empresas mercantis, pela Junta Comercial, 
não constitui, por si só, motivo suficiente para reconhecer a competência da Justiça Federal 
para processar e julgar eventuais crimes praticados em detrimento do Órgão Estadual. 
Inexistência de lesão direta a 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 
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). 

 
584. Expediente: 1.25.000.002070/2021-19 - Eletrônico  Voto: 3519/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação oriunda da Sala de Atendimento ao Cidadão, 

a qual noticia que em live promovida na rede social facebook, o investigado teria afirmado que 
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os LGBT's estariam sexualizando crianças, seriam pedófilos. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). 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 do crime. A Lei nº 7.716/89 também não 
prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a 
regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal, para os crimes 
previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de 
tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça 
Federal para processar e julgar o caso (art. 109, inciso V, da CF). Também, não se verifica a 
existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Carência de elementos de 
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução 
penal (art. 109, inciso IV, 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 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
585. Expediente: 1.25.000.002236/2021-99 - Eletrônico  Voto: 3545/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). 

Determinada pessoa teria ligado para o telefone de outrem, com número não identificado, e 
tentado obter dados de dois indivíduos relacionados à Previdência Social e Receita Federal. O 
membro do MPF oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou os seguintes 
fundamentos: (1) o suposto crime não foi cometido com qualquer prejuízo a bens, serviços e 
interesses da União ou de sua entidade autárquica; mas sim praticado por particular contra 
particular, de modo que é da Justiça Estadual a competência para processamento e julgamento 
do feito; (2) não apresenta relevância o fato de que os dados que o suposto autor do crime tentou 
obter estão relacionados à Previdência Social e à Receita Federal, pois a ofensa indireta, reflexa 
ou genérica à União não é suficiente para atrair a competência do Juízo Federal. Revisão do 
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Trata-se de fato praticado, em princípio, 
por particular em prejuízo de particulares, em que pese a obtenção dos dados ou sua tentativa 
esteja relacionada à Previdência Social e/ou Receita Federal. Não enquadramento, portanto, às 
hipóteses previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109 da CF). Não há, ainda, 
indícios de que órgão ou agente público federal esteja envolvido no caso. Inexistência de lesão 
direta a 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 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). 

 
586. Expediente: 1.26.000.000057/2021-80 - Eletrônico  Voto: 3544/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado a partir de manifestação, perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, para apurar possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). O 
manifestante narra sobre a contratação de empréstimo consignado junto à determinada 
instituição financeira privada, sem sua autorização, a ser descontado de seu benefício de 
aposentadoria do INSS. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Trata-
se de fato praticado, em princípio, por instituição financeira privada em prejuízo de particular, 
em que pese o desconto recair sobre benefício previdenciário (aposentadoria/INSS). Não se 
enquadra nas hipóteses previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109 da CF). 
Não há, ainda, indícios de que órgão ou agente público federal esteja envolvido no caso. 
Inexistência de lesão direta a 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 
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). 

 
587. Expediente: 1.26.000.000613/2018-12 - Eletrônico  Voto: 3022/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao 

Cidadão, por meio da qual a manifestante informou que uma empresa de investimentos, após 
assumir a gestão das carteiras de uma outra, não estaria oferecendo o retorno prometido dos 
aportes financeiros realizados pela manifestante, a qual teria suportado os prejuízos 
decorrentes. Suposta prática do crime previsto no art. 2°, IX, Lei 1.521/51. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). No caso, um ofício da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM informou, em síntese, que (1) apurou as condutas praticadas por ambas as 
empresas mencionadas; (2) há fortes indícios de prática de pirâmide financeira, considerada 
crime contra a economia popular; tais como exigência de pagamento inicial, promessa de 
retorno financeiro extraordinário e de aumento de ganhos mediante indicação de pessoas para 
aderir ao sistema, falta de informações claras sobre os riscos e poucas informações sobre a 
empresa. 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). 

 
588. Expediente: 1.28.000.001175/2021-31 - Eletrônico  Voto: 3026/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação apresentada por cidadã, perante o Ministério 

Público Estadual do Rio Grande do Norte, no ano de 2015. A cidadã noticiou, em síntese, o 
seguinte: uma senhora, beneficiária de um imóvel localizado na Rua 31 de Março, Cidade de 
Deus, São Gonçalo do Amarante/RN, teria abandonado o imóvel, afirmando que somente para 
ele se mudaria após ser instalado piso em cerâmica; acha injusta a situação, pois estaria a pagar 
aluguel e necessita de moradia; entende que estas moradias deveriam ser destinadas a famílias 
como a sua. À época da autuação, o MP/RN requisitou informações à Secretaria Municipal de 
Habitação sobre os fatos narrados. A Secretaria Municipal de Habitação informou, em síntese, 
o seguinte: (1) o imóvel em questão integra o Programa de Subsídio Habitacional de Interesse 
Social ' PSH; e a beneficiária teria comunicado que somente se mudaria para o imóvel de que 
foi beneficiada após a construção de um muro; a representante estava cadastrada no âmbito de 
outro programa habitacional, o Programa 'Minha Casa Minha Vida', porém ainda não havia 
sido sorteada para contemplação. A Promotoria encaminhou os autos ao MPF sob o fundamento 
de que, como o PSH é um programa federal e os recursos teriam origem federal, a atribuição 
para o processamento de ações destinadas a coibir irregularidades na sua execução estariam 
afetadas ao MPF. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio, visto que o 
programa executado no Município e alvo de questionamento não corresponde ao Minha Casa 
Minha Vida, mas sim ao Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social ' PSH, gerido, 
in casu, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). No caso dos autos, verifica-se que o PSH era gerido pelo Governo 
Estadual, conforme informação contida em Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público 
Estadual: 'Inicialmente, importante se faz salientar que o PSH é programa habitacional 
desenvolvido pelo governo do estado e conta com ajuda da Secretaria municipal de habitação 
do município que contribui, apenas, na articulação social, para alcançar o melhor desempenho 
possível'. Trata-se de notícia de desvirtuamento na ocupação das unidades habitacionais 
entregues no âmbito de programa habitacional cujo financiamento é gerido pelo Estado do RN, 
através da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CEHAB). Desta 
forma, as condutas noticiadas não afetam, pelo menos diretamente, bens, serviços ou interesses 
da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas. O aporte de recursos da União para 
o programa, que não é exclusivamente formado por recursos federais, frise-se, dá-se através da 
liberação de recursos para que as instituições financeiras estimulem a realização de 
financiamentos com particulares para a aquisição de casas populares. A relação negocial é, 
então, entabulada entre o particular e a instituição financeira responsável pela realização da 
operação de crédito. Precedente do Conselho Nacional do Ministério Público ' CNMP, Conflito 
de atribuição n.º 1.00357/2021-10, Rel. Otavio Luiz Rodrigues Jr. Julgado em 27/04/2021. 
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). 
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589. Expediente: 1.29.000.001355/2021-85 - Eletrônico  Voto: 3412/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato (art. 171, do CP), 

tendo em vista a notícia de que foram realizados descontos indevidos em benefício 
previdenciário da vítima, referentes a parcelas de empréstimo consignado feito em nome de 
'Bradesco Promotora'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Trata-
se de crime, em princípio, praticado por particular contra particular. 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). 

 
590. Expediente: 1.29.000.001583/2021-55 - Eletrônico  Voto: 2987/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF - RIF, o qual 

informa movimentações financeiras atípicas oriundas de suposto esquema de desvio de recursos 
de entidades sindicais, envolvendo factorings (Lei nº 9.613/98). A empresa A.P.P. EIRELI, 
constituída em 04/2015, possuiria domicílio fiscal em Porto Alegre e teria um faturamento 
mensal declarado de R$ 58.726,00. Segundo reportado, a referida pessoa jurídica teria sido alvo 
de denúncia junto ao comunicante pela empresa EJLV A. e C. EIRELI, relatando que aquela 
empresa viria recebendo recursos em conta oriundos de diversas entidades sindicais, 
justificados como prestação de serviços, que não seriam reconhecidos pelas sindicais. A 
movimentação suspeita foi enquadrada nos seguintes indícios de suspeição: a) realização de 
operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da 
identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais; b) 
movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a 
ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; c) movimentação de recursos de 
alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros' d) pagamentos habituais a 
fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio 
da pessoa jurídica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Foram 
identificados repasses de recursos a supostos dirigentes sindicais, a pessoas físicas e jurídicas, 
cujas contas correntes seriam de Brasília, a entidades sindicais. Além disso, a empresa A.P.P. 
EIRELI foi relacionada em comunicação de operações suspeitas no valor de R$ 1.932.524,00, 
em sua conta no Banrisul em Eldorado do Sul/RS. Entre 01/02/2016 e 30/12/2016, foram 
movimentados R$ 964.321,00 em créditos recebidos de pessoas, físicas e jurídicas, e empresas 
ligadas indiretamente a sindicais. Ausência de indícios de ilícito penal no âmbito federal, que 
possa ser considerado crime antecedente à suposta lavagem de dinheiro apontada no RIF. 
Diante das notícias da suposta prática de crimes de atribuição da esfera estadual (desvio de 
valores de sindicato), inexistem 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). 

 
591. Expediente: 1.29.000.001935/2021-72 - Eletrônico  Voto: 3414/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação apresentada através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão, na qual o noticiante relata que estaria sendo vítima de 'sabotagem a atividade 
profissional'; anexa um suposto 'relatório de perícia' por meio do qual se atribui a autoria das 
condutas criminosas a uma determinada farmácia. O Procurador oficiante promoveu o declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual em razão da ausência de elementos que indiquem 
interesse público federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 
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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). 

 
592. Expediente: 1.29.000.002034/2021-06 - Eletrônico  Voto: 3411/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime de uso de documento falso (art. 304 do CP). 

O noticiado teria apresentado em uma locadora de imóveis contracheques falsos supostamente 
oriundos da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Conforme destacado pelo Procurador da 
República oficiante, o documento foi apresentado perante empresa privada, sem violação a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas, a justificar a 
competência da Justiça Federal. Não consta nenhuma indicação de que o documento 
supostamente falsificado tenha sido utilizado perante órgão federal. Aplicação da Súmula 546 
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). 

 
593. Expediente: 1.29.000.003551/2020-11 - Eletrônico  Voto: 3170/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato (art. 171, do CP), 

tendo em vista a notícia de que foram realizados descontos indevidos em benefício 
previdenciário da vítima, referentes a parcelas de empréstimo feito perante banco privado. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Trata-se de crime, em 
princípio, praticado por particular contra particular; 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). 

 
594. Expediente: 1.29.002.000200/2021-10 - Eletrônico  Voto: 3518/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAXIAS 
DO SUL-RS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada com base em documentação encaminhada pela Delegacia de Polícia 

Federal de Caxias do Sul/RS, que noticia a ocorrência de furto de trilhos de trem da malha 
ferroviária federal, localizados no Município de Vacaria/RS. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32). Em consulta ao sítio da Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT, verificou-se que a administração da malha ferroviária sul foi objeto de concessão à 
empresa Rumo Malha Sul S.A.; cabe a essa empresa a manutenção da linha férrea e o custo 
relativo a eventuais prejuízos decorrentes de crimes praticados contra os bens sob sua 
responsabilidade. Nesse mesmo sentido, a 3ª Seção do STJ, ao apreciar casos análogos, já se 
manifestou sobre a questão (CC 122.518/GO e CC 127.417/SP); em decisões monocráticas 
proferidas nos seguintes casos: CC 160.456/MG, CC 147.753/MG, CC 144.073/SP, CC 
132.299/MA e CC 141.767/MS. Precedente 2ª CCR/MPF (NF 1.00.000.002427/2020-49, Rel. 
Carlos Frederico Santos, unânime, Sessão nº 777 de 03-08-2020). Não afetação de 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 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). 

 
595. Expediente: 1.30.001.001021/2021-81 - Eletrônico  Voto: 3521/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de relato encaminhado por particular dando conta que 

empresa do ramo de energia solar teria cometido crimes 'contra o Sistema Financeiro Nacional, 
gestão temerária, apropriação indébita e desvio de recursos'. Segundo o relato, a referida 
empresa financiaria, através de um fundo de investimentos, a unidade fotovoltaica aos clientes, 
o que teria acarretando prejuízos aos mesmos, dentre eles algumas empresas citadas na 
representação. Os fatos aduzidos na denúncia podem ser resumidos da seguinte maneira: a 
cláusula contratual 6.2 do contrato com os Clientes imporia o dever de concluir a instalação no 
prazo de três a seis meses após a validação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios; 
70 unidades fotovoltaicas não teriam sido entregues; 'vários' clientes teriam acionado o 
PROCON e o site Reclame Aqui diante das dificuldades de contato com a área financeira da 
empresa denunciada; ela também não disporia de inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro ('CREA-RJ'), necessária para realização de obras; 
e o pedido de rescisão de contratos dos clientes no Rio de Janeiro estaria sem retorno. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Após a realização de diligências e 
esclarecimentos prestados pela empresa noticiada, verificou-se que os fatos narrados pelo 
noticiante poderiam vir a caracterizar, em tese, a prática do crime de estelionato, tendo em vista 
o aparente prejuízo financeiro suportado pelos clientes da empresa noticiada; e também se 
poderia cogitar a existência do crime previsto art. 1º, inciso IX, da Lei nº 1.521/1951 (crimes 
contra a economia popular). Isso, porque restou esclarecido que quem exerce as atividades de 
administração e gestão do fundo de investimento não é a empresa noticiada, e sim outras duas 
empresas com expertise para tanto. De toda forma, a CVM tomou conhecimento dos fatos e, 
caso encontrado alguma irregularidade, oficiará o MPF para as devidas providências. Quanto à 
alegada ausência de inscrição no CREA-RJ, documentos contidos nos autos demonstram o 
contrário. Ausência de indícios da prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal (art. 109, inciso IV, 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 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
596. Expediente: 1.30.001.002140/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3171/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), 

consistente em auferimento de vantagem indevida com promessa de emprego. Revisão de 
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Trata-se de crime, em princípio, praticado 
por particular contra particular. 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). 

 
597. Expediente: 1.30.020.000568/2021-31 - Eletrônico  Voto: 3573/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação a qual noticia intervenções criminosas por 

parte do 'Comando Vermelho', em parceria com empresa, em bairro de São Gonçalo. Revisão 
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, 
serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
598. Expediente: 1.31.000.000744/2021-35 - Eletrônico  Voto: 3415/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuado a partir de manifestação formulada através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão. O noticiante relata, em síntese, que estariam ocorrendo vendas de terrenos da União, 
envolvendo duas áreas penhoradas em nome da União, o que ensejaria o crime do art. 20 da 
Lei nº 4.947/65. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Analisando os 
elementos constantes dos autos, nota-se que, apesar da complexidade da causa ' uma vez que 
há diversas demandas, a representação cinge-se em informar sobre suposta venda de terrenos 
da União, implicando em malversação de patrimônio público, bem como acerca de conflito 
agrário. Não obstante a dificuldade de compreensão da representação e dos documentos 
acostados ' por apresentação de vários documentos de diversos processos, sem uma 
contextualização inteligível -, em pesquisa nos sítios eletrônicos da Justiça Federal e da Justiça 
Estadual feita pelo Procurador oficiante, foi possível uma compreensão melhor do caso, ainda 
que a análise dos autos na Justiça Federal esteja prejudicada na sua totalidade, por serem autos 
físicos e já arquivados. Verificando os autos mencionados pela representante na Justiça Federal 
(autos 2001.41.00.000617-6), não se observa penhora da União no imóvel em questão ' ainda 
que a representante mencione constar no registro de imóveis tal restrição. Em que pese a 
impossibilidade de uma análise mais ampla no momento; como visto, o imóvel em questão não 
se encontra gravado de ônus. Por outro lado, uma análise perfunctória nas ações na Justiça 
Estadual ' acessadas a partir do Agravo de Instrumento interposto pela representante e outros 
autos na 1ª Instância na Justiça Estadual - faz constatar disputa possessória entre particulares, 
em terreno, em princípio, tido como particular, o que afastaria a possibilidade de intervenção 
do MPF nos autos na Justiça Estadual, bem como afastando a atribuição federal. Assim, no 
caso em tela, depreende-se que o imóvel é coisa litigiosa, restando afastada a ocorrência do 
crime previsto no art. 20 da Lei nº 4.947/1966, uma vez que não se configura o crime de invasão 
de terras públicas quando a área supostamente invadida é, ou pelo menos era à época dos fatos 
narrados, objeto de demanda judicial, sendo ainda indefinida a propriedade do imóvel. Não se 
observa a existência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
599. Expediente: 1.33.000.002290/2020-81 - Eletrônico  Voto: 3174/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de tentativa de estelionato (art. 171 c/c art. 14, inciso II, do 

CP), tendo em vista a contratação de seguro de automóvel com a utilização de documento falso 
(certidão de casamento) visando bonificação indevida. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Suposto crime praticado contra empresa de direito privado. 
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 

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

 
600. Expediente: 1.34.001.004497/2021-24 - Eletrônico  Voto: 3552/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime de homofobia. Consta dos autos 

que usuário de sala de bate papo, administrada por determinado provedor de internet, teria 
publicado a seguinte mensagem: "(...) gay de merda deixe de vir aqui e tomar o lugar de 
mulheres". O membro do MPF oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em 
síntese, os seguintes fundamentos: (1) não há motivo fático ou jurídico para fixação da 
competência na seara federal; (2) a despeito de não haver previsão legal expressa equiparando 
a discriminação em razão de orientação sexual e gênero ao delito de racismo, após decisão do 
STF, no bojo da ADO nº 26 e do MI nº 4733, tais condutas homofóbicas e transfóbicas passaram 
a revestir-se de adequação típica; (3) quanto à competência para processar e julgar tais delitos, 
calou-se o STF a respeito e, instada, a 2ª CCR/MPF tem proferido precedentes afastando a 
competência automática da Justiça Federal nos casos envolvendo a temática; (4) 
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extraterritorialidade não evidenciada, pois o comentário foi proferido em ambiente virtual 
restrito (participação de número limitado de usuários). Revisão do declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da 
homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e MI 4733/DF), não houve 
manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 também não 
prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a 
regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal para os crimes 
previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de 
tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça 
Federal para processar e julgar o caso (art. 109, inciso V, da CF). Também, não se verifica a 
existência de lesão 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 (art. 
109, inciso 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). 

 
601. Expediente: 1.34.001.004630/2021-42 - Eletrônico  Voto: 3520/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 

3º) praticado por usuário de sala de bate-papo que teria postado a seguinte mensagem para outro 
usuário identificado com o nickname 'mlknegro': "vai come banana.". Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).Comentário direcionado a pessoa determinada. Não 
configuração da prática do crime de racismo (art. 20 da Lei nº 7.716/89). Cabimento do 
Enunciado nº 85 da 2ª CCR: '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, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica de competência federal ou tiver 
conexão com crime federal'. Hipótese na qual não se evidencia lesão direta a bem, serviço ou 
interesse da União ou de suas entidades. 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). 

 
602. Expediente: 1.34.001.006355/2021-00 - Eletrônico  Voto: 3413/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, da Lei nº 7.716/89. Segundo 

consta na representação, em comentário a uma notícia do UOL sobre homenagem ao falecido 
ator Paulo Gustavo, um usuário teceu os seguintes comentários: 'Tem que processar quem 
mandou por esta placa. Uma pessoa que nunca ajudou a humanidade. Sempre foi contra Deus, 
contra a pátria, contra a família, contra os bons costumes e que sempre instigou a 
homossexualidade masculina e feminina'. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32 
- 2ª CCR). Conforme o Enunciado n° 51 da 2ª CCR: 'A persecução penal de crime contra a 
honra, cometido entre particulares, ainda que praticado por meio da internet, não é de atribuição 
do Ministério Público Federal.' Quanto à conduta supostamente homofóbica, 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 do crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar 
os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que 
prevê a competência da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, 
quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, 
ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de 
homofobia, não se configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, 
art. 109, inciso V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses 
da União (CF, art. 109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar 
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: 
Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; 
Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; 
Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime. 
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). 
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603. Expediente: 1.34.009.000219/2021-28 - Eletrônico  Voto: 3201/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. 
PRUDENTE-SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato, tendo em 

vista a notícia de que aposentada e correntista do Banco do Brasil teria recebido crédito em sua 
conta corrente; e, ao averiguar a origem do valor, descobriu que havia sido realizado 
empréstimo consignado em seu nome. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 
2ª CCR). Pelo que consta dos autos, observa-se que o possível crime foi praticado por particular 
em prejuízo de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União 
ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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). 

 
604. Expediente: 1.34.011.000274/2019-54 - Eletrônico  Voto: 2986/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação anônima formulada através da Sala de 

Atendimento ao Cidadão. O representante relata que conheceu o tipo de investimento através 
de familiares, comunicando-se por meio do aplicativo WhatsApp com uma pessoa da empresa 
que se disse chamar 'Erika', a qual lhe ofereceu algumas opções de investimento, uma das quais 
foi por ele contratada, conforme comprovante de transferência que instruiu a denúncia, mediante 
o aporte de R$10.000,23, na data de 22-03-2018; desde o mês de maio de 2018 'não foi pago 
nenhuma parcela conforme o combinado'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 
- 2ª CCR). Foram juntadas posteriormente outras manifestações, as quais relatam fatos 
semelhantes que envolvem a mesma empresa, inclusive que já foram objeto de análise pela 2ª 
CCR. A fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus 
associados/investidores uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais; 
orquestração de golpe com o intuito de captar indevidamente recursos da vítima. O fato se 
enquadra, em tese, em crime de estelionato e/ou crime contra a economia popular. Aplicação da 
Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o sistema financeiro nacional. 
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). 

 
605. Expediente: 1.36.000.000216/2021-08 - Eletrônico  Voto: 3173/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a economia popular e/ou estelionato (Lei nº 1.521/51, 

art. 2º, inciso IX; e CP, art. 171). Trata-se de comunicação anônima, recebida no plantão 
SR/PF/TO, sobre os seguintes fatos: (1) possível golpe em andamento no Estado de Tocantins, 
com a utilização de determinada "criptomoeda"; (2) esta foi desenvolvida por indivíduo natural 
de Porto Nacional; (3) o indivíduo possui empresa constituída em seu nome e teria investido 
tempo e dinheiro na criação do produto, o qual poderia ser adquirido por meio de cadastro em 
uma plataforma e ser livremente negociado no mercado financeiro de moedas virtuais; (4) 
sugeria que a "criptomoeda" dispunha de grande volume de negociação no Brasil e no mundo; 
(5) induzia possíveis compradores a crerem que se tratava de negócio altamente rentável 
(rendimentos superiores a 100% do capital investido); (6) em consulta a um site e a uma rede 
social, foram observadas reclamações de usuários e/ou adquirentes da "criptomoeda", os quais 
teriam sido, em tese, lesados. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32). No caso, 
trata-se de fraude caracterizada por oferecer a seus associados/investidores uma perspectiva de 
lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos 
investidores; não envolve, de fato, a negociação de moedas virtuais; somente usa desse pretexto 
para aplicar o golpe com o intuito de captar indevidamente recursos das vítimas. Os fatos 
enquadram-se, em tese, em crime contra a economia popular e/ou estelionato. Não há indícios 
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de crime contra o sistema financeiro nacional. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Inexistência 
de lesão direta a bens, serviços e 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 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). 

 
606. Expediente: 1.13.000.001325/2021-39 - Eletrônico  Voto: 3408/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de abuso de autoridade (art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019) 

praticado por militares do Exército no momento da prisão em flagrante de indivíduos que 
estavam em uma embarcação, no Município de Japurá/AM, na fronteira com a Colômbia, e 
tentaram fugir da abordagem quando entravam em território brasileiro. Relato de que, no 
momento da audiência de custódia, um dos presos em flagrante relatou que teria sido vítima de 
violência por parte dos militares do Exército que efetuaram a prisão. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Suposto crime praticado por militares da União no exercício da função 
(CPM, art. 9º, inciso II, alínea 'c'). Ausência de elementos de informação capazes de justificar 
a legitimidade do Ministério Público Federal para persecução penal. Nesse sentido, precedente 
desta 2ª CCR: 1.30.001.000803/2019-88, Sessão nº 742, de 27/05/2019, unânime. Precedente 
STJ (CC 161.898/MG, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 3ª Seção, DJe 20/02/2019). 
Homologação do declínio ao Ministério Público Militar. 

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

 
Homologação de Arquivamento 
607. Expediente: DPF/CAX-0091/2013-INQ Voto: 3478/2021 Origem: GABPRM2-

ACAAN - ANNE 
CAROLINE AGUIAR 
ANDRADE NEITZKE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar, em tese, crime de estelionato majorado (CP, art. 

171, § 3º); os fatos consistiram, em síntese, no seguinte: houve supostos saques de pessoas 
falecidas; os investigados apresentavam evolução patrimonial não condizente com sua 
renda; em entrevistas sigilosas com alguns moradores de Lagoa do Mato, estes informaram 
que diversos comerciantes da cidade se apoderavam de cartões benefícios de pessoas 
idosas, que eram clientes. Foram realizadas diversas diligências e foi apreendido no imóvel 
de um dos investigados diversos cartões de benefício, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 
espécie e armas de fogo. Foi possível identificar e qualificar cerca de 26 titulares 
diferentes; foi apontado possível saque pós-óbito para duas das pessoas cujos cartões 
foram encontrados em posse do investigado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inciso IV). Restou apurado que o investigado trabalhava com agiotagem e empréstimo 
a juros; ele retia os cartões como forma de garantir o pagamento; conforme apurado, no 
dia do pagamento os devedores pegavam seus cartões com o investigado, efetuavam o 
saque da quantia acordada, e depois devolviam os cartões. Contudo, as investigações não 
lograram êxito em obter elementos probatórios indicativos da autoria delitiva relativo aos 
dois benefícios com indícios de saques fraudulentos de pessoas já falecidas; o dolo também 
não estou evidenciado, já que o investigado retinha os cartões como garantia, não tendo 
ciência se pertenciam a pessoas já falecidas. Dessa forma, tendo em conta que a 
investigação iniciou em 02/2011, a antiguidade dos fatos investigados, aliado à ausência 
de indícios de autoria, comporta a aplicação da Orientação nº 26 desta 2ª Câmara. 
Impossibilidade de realizar mais diligências capazes de modificar o panorama probatório 
atual. Necessidade de remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para 
apurar o crime de agiotagem. 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). 

 
608. Expediente: DPF/RN-IP-2020.0050074 - 

Eletrônico  
Voto: 3450/2021 Origem: GABPR9-RTS - 

RODRIGO TELLES DE 
SOUZA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de evasão de divisas por equiparação (art. 22, parágrafo 

único, da Lei n. 7.492/1986). No caso, em 12-11-2014, durante o cumprimento de 
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mandado de busca e apreensão na chamada 'Operação Trevo', decorrente da designada 
'Operação Forró', as quais investigaram grande esquema de contrabando mediante 
exploração de máquinas caça-níqueis com componentes importados ilegalmente nos 
Estados do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e de São Paulo, foram apreendidos 
documentos que indicavam a manutenção de contas bancárias no exterior pelo alvo C. de 
C. C. No momento da diligência em questão, o investigado tentou desfazer-se dessa 
documentação, o que indicava se tratar de elementos referentes a depósitos ocultos ou 
secretos, não declarados a autoridades brasileiras, conforme descrição constante do 
mandado de busca e apreensão correspondente. Estes documentos consistem em extratos 
emitidos por duas instituições financeiras suíças. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). A Polícia Federal procurou obter, por meio de solicitação de cooperação 
internacional com a Suíça, dados completos e oficiais sobre os fatos. No entanto, a 
resposta das autoridades suíças demorou bastante, tendo havido vários pedidos de 
complementação de informações às autoridades brasileiras. Ao final, não houve envio de 
informação relevante às autoridades brasileiras. Na situação, há indícios de que o 
indiciado tenha mantido e até mesmo continue mantendo recursos no exterior não 
declarados ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal do Brasil. Contudo, os 
documentos apreendidos em seu poder não permitiram a extração de informações 
suficientes ao rastreio desses valores no exterior. A solicitação de cooperação 
internacional com a Suíça, na espécie, restou infrutífera. Diante disso, não há provas 
suficientes sobre a efetiva manutenção de ativos no estrangeiro, muito menos em 
montante superior aos limites regulamentares que ensejam a obrigação de informação 
sobre sua existência às autoridades brasileiras. Isso põe em cheque a materialidade do 
crime de evasão de divisas por equiparação. Portanto, não há como, com segurança, 
formular uma acusação mediante oferecimento de denúncia no particular. Por outro lado, 
não subsistem outras diligências potencialmente hábeis a conduzir à descoberta da 
verdade. Não se verifica a possibilidade de obter elementos novos e diferentes dos que já 
constam dos autos. A esse respeito, não se pode deixar de ressaltar que o início das 
investigações começou há cerca de 7 (sete) anos, sem que se tenha conseguido avançar. 
As Operações Forró e Trevo já propiciaram o ajuizamento de diversas ações penais que 
atualmente se encontram em fase de alegações finais ou de sentença. Não há, pois, 
fundamento para a tomada de outras medidas penais na situação. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
609. Expediente: JF-AL-0800074-

97.2020.4.05.8001-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3069/2021 Origem: GABPRM2-MAGS - 
MANOEL ANTONIO 
GONCALVES DA SILVA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude à execução (CP, art. 179). Automóvel 

LADA/NIVA, ano 1992/1993, placa HUA5731, reavaliado em 26-01-2018 em R$ 
6.000,00 (seis mil reais), penhorado no bojo de uma execução fiscal, o qual foi 
arrematado em leilão pelo valor de R$ 3.000,00, no dia 23-03-2018. Contudo, quando 
da entrega do bem ao arrematante, foi verificado que o veículo não estava mais em 
condições ideais de uso e de funcionamento. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso 
IV da LC 75/93). Consta dos autos que o veículo arrematado tinha mais de 30 anos de 
uso, não tendo sido sequer conferido seu estado previamente pelo arrematante. 
Contudo, verifica-se que o depositário (investigado), ao ser notificado que o bem 
arrematado não estava em perfeitas condições de conservação, ressarciu os valores 
pagos no leilão ao arrematante. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
610. Expediente: JF/CE-0804673-

39.2021.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3458/2021 Origem: GABPR16-SMA - 
SAMUEL MIRANDA 
ARRUDA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o cometimento dos crimes previstos no art. 129 

e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. No dia 16-03-2021, a indiciada 
teria arremessado um objeto (equipamento scanner portátil) em direção a um funcionário 
da Caixa Econômica Federal em razão dele não tê-la autorizado a sacar o benefício do 
bolsa-família já que apresentou cópia da identidade e não o documento original. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verificou-se, com base nos depoimentos 
colhidos, que a indiciada não possuía a intenção de lesionar ou ferir o funcionário da 
CEF; arremessou o objeto apenas com o intuito de externar sua indignação com a 
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negativa de sua solicitação de saque do benefício. Além disso, o objeto sequer chegou a 
atingir de fato o funcionário da CEF. Não se verificou, ainda, o interesse da suposta 
vítima do crime de lesão corporal leve, na persecução penal dos fatos apresentados. Com 
efeito, o crime de lesão corporal leve depende de representação (art. 88 da Lei 9.099/95). 
Em relação ao crime de dano, considerando o valor do bem indicado pelo laudo pericial 
(R$ 1.050,00), somado ao fato de que há a possibilidade de avaliação de um possível 
conserto do aparelho, o que provavelmente reduziria o montante, o valor apresentado 
afigura-se diminuto e irrelevante na perspectiva do 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). 

 
611. Expediente: JF/CE-0805314-

61.2020.4.05.8100-
PETCRIM - Eletrônico  

Voto: 3446/2021 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA 
CONRADO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Os fatos objeto desta Petição Criminal (suposta prática de crime de descaminho) 

ensejaram, inicialmente, a autuação da Notícia de Fato nº 1.15.000.000874/2020-31 na 
Procuradoria da República no Ceará. Considerando que na referida N.F. foi apreendida 
mercadoria em nome de empresa localizada em Arapongas/PR, cujos sócios 
administradores residiam em Arapongas/PR, foi efetuada a remessa dos autos à 
Procuradoria da República no Município de Londrina/PR. O Procurador da República 
atuante na PRM de Londrina/PR discordou; entendeu que, 'in casu, eventual delito de 
descaminho consumou-se na cidade de Eusébio/CE, onde houve a apreensão da 
mercadoria, razão pela qual a competência para a apuração e julgamento dos fatos 
pertence à Justiça Federal de Fortaleza/CE'. Em consequência, o Procurador da 
República atuante na PRM de Londrina/PR requereu que a Justiça Federal no Paraná 
declinasse da competência para processar e julgar a presente causa em favor de uma das 
Varas Federais Criminais da Justiça Federal de Fortaleza/CE, o que de fato ocorreu. 
Sendo os fatos judicializados, no âmbito da Justiça Federal no Ceará foi instaurada esta 
petição, sob número 0805314-61.2020.4.05.8100 ' 11ª Vara Federal, que reconheceu a 
competência para processar julgar os fatos. O signatário, então, pediu a remessa do feito 
à 2ª CCR do MPF, nos termos dispostos no art. 28 do CPP. Essa 2ª CCR, mediante Voto 
2489/2020, fixou a atribuição da PRM de Londrina/PR, local mais próximo do domicílio 
da empresa investigada, para prosseguir nas investigações. O caso, porém, foi levado 
pelo Juízo Federal da 5ª Vara de Londrina/PR ao STJ, que declarou competente o Juízo 
Federal da 11ª Vara de Fortaleza/CE (Conflito de Competência nº 173771 ' PR 
(2020/0184761- 8)). Os fatos, então, voltaram a ser apurados pela PR/CE. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Note-se que a N.F. 1.15.000.000874/2020-31 
havia sido movimentada, no Sistema Único, para a PRM de Londrina/PR e, em seguida, 
encaminhada para a Justiça Federal no Paraná, para discussão da competência. Em 
consequência, no âmbito da PR/CE, foi necessário reunir toda a documentação e 
instaurar um novo procedimento, para prosseguir nas investigações, dando ensejo ao 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.15.000.001914/2020-61. Ocorre que no PIC 
1.15.000.001914/2020-61 foi proferida promoção de arquivamento, sendo os autos 
encaminhados para esta 2ª CCR. Ora, a esta Petição Criminal 0805314-
61.2020.4.05.8100 e o PIC 1.15.000.001914/2020-61 estão lastreados nas mesmas peças 
informativas, o objeto deles é o mesmo. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
612. Expediente: JF/CRI/SC-5004816-

09.2020.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3100/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes descritos no art. 

171, § 3º, c/c art. 14, inciso II, e art. 299 do CP. A autora Z.M. ajuizou ação contra o INSS; 
alegou ser companheira do falecido V.N.; requereu a concessão do benefício de pensão por 
morte decorrente do óbito de V.N., ocorrido em 03-04-2019. O INSS indeferiu o benefício 
em razão da falta da qualidade de segurado especial do falecido. Na sentença, o Juízo 
Federal entendeu da seguinte forma: (1) o falecido não trabalhou na agricultura conforme 
alegado pela autora da ação; (2) o falecido possuía duas inscrições em que constavam 
diversos vínculos laborais concomitantes com o período rural alegado; (3) não havia 
documento que comprovasse que o falecido exerceu a atividade rural; (4) a declaração do 
sindicato dos trabalhadores rurais de determinado Município de SC, na qual constava que 
o falecido trabalhou na agricultura no período de 29-07-1987 a 03-04-2019, é inverídica e 
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não se prestava para comprovar as alegações. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito; apresentou os seguintes fundamentos: (1) não há elementos 
suficientes para dar sustentação à materialidade de eventual delito; (2) pelos depoimentos 
colhidos durante a investigação policial, tem-se informação de que o falecido exerceu 
atividade rural, embora não de forma exclusiva; (3) ainda que haja divergência de 
informações, à míngua de provas mais contundentes do dolo da investigada (autora da 
ação) em induzir o INSS em erro, não há como se imputar a prática do delito em exame. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, considerando as informações 
constantes nos autos e expostas pelo Procurador Oficiante, não há elementos suficientes e 
seguros para comprovar a materialidade e a autoria. 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). 

 
613. Expediente: JF/CRI/SC-5010260-

23.2020.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3499/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 299 do CP, 

diante de declaração falsa inserida em documento utilizado em processo para aquisição de 
arma de fogo, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Segundo consta, o investigado teria apresentado declaração falsa de que não respondia a 
inquéritos policiais ou processos criminais; após conferência das informações, constatou-
se a existência de uma ação penal em desfavor do investigado. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). A referida declaração falsa não tem potencialidade lesiva 
de possibilitar a obtenção de vantagem indevida, visto que o pedido de autorização para a 
compra de arma de fogo segue um rito procedimental que impõe a conferência pela Polícia 
Federal das informações e documentos prestados. O ato da declaração não implica no 
deferimento automático do requerimento, já que a declaração tem que ser acompanhada de 
certidões dos órgãos competentes que atestem a veracidade da informação, além de buscas 
nos sistemas informatizados a serem realizadas pela própria Polícia Federal. No caso, 
verifica-se a inexistência da apresentação de documentação falsa por parte do requerente. 
Assim, constata-se que a irregularidade analisada foi devidamente reprimida, ainda em 
âmbito administrativo, no bojo do procedimento iniciado com o requerimento de 
autorização de posse de arma de fogo. A declaração feita em documento deve valer por si 
só; se depender de comprovação ou de verificação, não é idônea para a configuração do 
crime em apreço. Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento. 

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

 
614. Expediente: JF/CRI/SC-5017792-

82.2019.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3496/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível divergência de informações no curso de 

Ação Previdenciária ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Tubarão/SC. Nessa ação, a 
autora busca o direito ao recebimento da cota parte (50%) do benefício previdenciário de 
pensão por morte do segurado; alega que manteve união estável com ele por 
aproximadamente 8 (oito) anos. Em contestação, entretanto, o filho do falecido, por 
intermédio de seu representante legal, alega que a autora não era companheira do segurado 
falecido, sendo na verdade sua cuidadora, e que convivia em união estável com o irmão do 
falecido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em razão da suspeita da 
autora ter inserido dados ideologicamente falsos no pedido de pensão, a polícia realizou 
diligências investigatórias que coletaram indícios de que a autora da ação previdenciária 
teria faltado com a verdade. Contudo, cumpre esclarecer que, em que pese negado seu 
pedido administrativo, a sentença proferida na ação previdenciária julgou procedente o 
pedido da autora e concedeu o benefício de pensão por morte; o Juízo entendeu que os 
documentos carreados pela autora, e os depoimentos prestados pelas testemunhas, eram 
suficientes para comprovar a união estável entre a investigada e o segurado falecido. 
Materialidade não evidenciada. 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). 

 
615. Expediente: JF/CXS/MA-1003139-

26.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico  
Voto: 3109/2021 Origem: GABPRM2-

ACAAN - ANNE 
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CAROLINE AGUIAR 
ANDRADE NEITZKE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de notícia-crime apresentada pela Caixa Econômica 

Federal, comunicando suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, CP). 
Consta dos autos que pessoa jurídica que mantinha contrato de prestação de serviços de 
correspondente 'Caixa Aqui' com a Caixa Econômica Federal teria deixado de realizar 
prestação de contas prevista no referido contrato; o referido correspondente 'Caixa Aqui' 
não efetuou de forma integral a prestação de contas com a CEF no mês de 12/2019, cuja 
dívida à época somava R$ 69.402,70. A Procuradora da República oficiante entendeu que 
o comportamento constitui, dentro do panorama descrito, descumprimento contratual do 
acordo firmado entre a CEF e a pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). De fato, conforme destacou a Procuradora da República oficiante, não houve, no 
caso concreto, recusa expressa ou implícita da investigada em realizar o pagamento do valor 
devido ou intenção de se apropriar dos valores que tinha a posse; houve o inadimplemento 
de movimentação financeira vencida, decorrente de infortúnios na administração do 
comércio pela investigada, que, inclusive, comprovou o pagamento à CEF de R$ 
227.924,80 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta 
centavos), após a rescisão contratual em apreço, e procurou a referida instituição financeira 
para efetuar acordo objetivando o pagamento do saldo devedor restante. Atipicidade. 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). 

 
616. Expediente: JFG/TO-1001623-

14.2020.4.01.4302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 2957/2021 Origem: GABPRM1-BSD - 
BRUNO SILVA 
DOMINGOS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do 

Código Penal (estelionato majorado). A pretensa vítima narrou a ocorrência de suposto 
saque fraudulento, no valor de R$ 1.789,21, referente ao PIS (Programa de Integração 
Social) que lhe seria devido. A fraude teria sido viabilizada por meio de uma assinatura 
falsificada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Dos elementos 
colhidos na investigação, não se verifica a presença de justa causa mínima para 
propositura de ação penal, ou para dar continuidade a esta investigação. Não há elementos 
objetivos que indiquem a ocorrência de fraude, com o saque do PIS da suposta na data 
mencionada. A CEF esclareceu em sua resposta que a agência citada não realizou 
nenhuma movimentação do PIS do indivíduo mencionado. Também foi pontuado que 
saques no suposto valor de R$ 1.789,00 não são realizados em período noturno. Ausência 
de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
617. Expediente: JF/IMP/MA-1006216-

46.2020.4.01.3701-IP - Eletrônico  
Voto: 3589/2021 Origem: GABPRM3-AIM - 

ALEXANDRE ISMAIL 
MIGUEL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato tentado (CP, art. 171, § 3º, c/c art. 14, inciso 

II), praticado, em tese, por determinada autora, que requereu pensão por morte, perante a 
Justiça Federal de Imperatriz/MA; a autora alegou, em juízo, fatos que, provavelmente, 
saberia serem falsos, com a finalidade de viabilizar a concessão de benefício previdenciário 
em seu favor. Embora a ação tenha sido julgada procedente, a autora foi condenada por 
litigância de má-fé, em razão de, em audiência, ter afirmado falsamente fatos que, 
posteriormente, foram elucidados com a juntada do processo administrativo do INSS. O 
membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de 
materialidade delitiva; entendeu que: (1) as declarações da autora da ação previdenciária, 
caso sejam consideradas falsas, não podem ser tipificadas como ilícito penal, pois não 
visava a obtenção de vantagem indevida - inclusive a sua ação foi julgada procedente; (2) 
a litigância de má-fé possui regramento próprio, com previsão e sanções dispostas no art. 
80 e art. 81 do CPC; (3) a afirmação feita pela autora de que conviveu maritalmente com 
um indivíduo, já falecido, durante mais de 20 anos, é crível, considerando que ela teve dois 
filhos com ele em 1993 e 1994. Portanto, é mais provável que a concessão da pensão por 
morte ao falecido tenha se dado de forma irregular, uma vez que ele era separado de fato 
de outrem quando requereu o benefício; (4) a autora não poderia ser condenada por conduta 
do companheiro falecido, até porque esta afirmou que não tinha conhecimento da espécie 
de benefício recebido por ele, imaginando que o companheiro recebia apenas a 
aposentadoria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelas 
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indicações anteriores e demais dados constantes nos autos, não há elementos mínimos que 
demonstrem a ocorrência do crime em tela. Ao que parece, foi o companheiro da autora, já 
falecido, que se valeu de fato inverídico para a obtenção de benefício previdenciário. 
Ademais, a questão atinente às declarações da autora em juízo, divergentes da prova 
documental constante no processo administrativo do INSS, foi devidamente solucionada, 
ante a condenação dela por litigância de má-fé, a despeito do pedido ter sido julgado 
procedente. Delito não configurado. Inexistência de materialidade delitiva. 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). 

 
618. Expediente: JF/MOC-1004138-

52.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3181/2021 Origem: GABPRM1-AVP - 
ALLAN VERSIANI DE 
PAULA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apuração de diversos crimes (estelionato, roubo, 

falsificação de documentos e receptação de cargas provenientes de acidentes de carros); 
houve o desmembramento do Inquérito Policial, com o declínio de atribuição em favor 
do MP/MG quanto aos crimes de competência da Justiça Estadual; continuou a 
persecução penal no âmbito do MPF quanto ao crime de falsidade ideológica; quanto a 
esse crime, verificou-se que o investigado tem 02 registros de CPF. Em termo de 
declarações, o investigado esclareceu que, no ano de 2002, sua genitora veio a óbito e 
que, durante o processo de inventário desta, verificou-se que constava seu nome de casada 
da certidão de óbito; o investigado foi orientado pela advogada do inventário a regularizar 
o nome de sua genitora em seus documentos pessoais, pois destes constava o nome de 
solteira de sua mãe; o investigado adotou todas as providências para regularização de seus 
documentos; não tinha conhecimento que este tipo de regularização implicava o registro 
de um novo número de CPF, o que não era a sua intenção. O Procurador da República 
oficiante entendeu que não há materialidade delitiva, tendo em vista que o investigado 
não omitiu, inseriu ou fez inserir informação falsa em documento. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, não se verifica a prática do crime 
de falsidade ideológica. A justificativa do investigado para ostentar dois registros de CPF 
mostra-se plausível. Homologação do arquivamento. 

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

 
619. Expediente: JF/MOC-1009280-

37.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3046/2021 Origem: GABPRM1-AVP - 
ALLAN VERSIANI DE 
PAULA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Suposto 

recebimento indevido de benefício do Programa Bolsa Família; recebimento simultâneo 
de benefício do INSS dentro de seu grupo familiar, o que acarretaria o não preenchimento 
do requisito de renda por pessoa do núcleo familiar da Lei nº 10.836/2004. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o Ministério da Cidadania informou 
que a investigada não é a responsável por seu grupo familiar. O INSS informou não haver 
benefício previdenciário ou assistencial em nome da investigada. Informação de que o 
benefício do grupo familiar da investigada está cancelado desde agosto de 2013; que na 
atualização cadastral ocorrida em 2015 a investigada informou a existência de membro 
do grupo familiar que recebia benefícios do INSS. Não há indícios de que os documentos 
apresentados no momento do requerimento sejam falsos, não havendo que se falar em 
artifício ardil para induzir em erro o órgão público. Assim, tendo em conta que as 
alterações de renda não ensejam, de forma necessária e imediata, a exclusão do programa, 
que somente ocorre, se verificada, em revisão bienal, a superação dos requisitos que 
autorizam a percepção do benefício (Decreto nº 5.209/04, arts. 21 e 25); o recebimento 
do beneficio foi cancelado justamente porque a investigada informou o recebimento de 
beneficio do INSS por pessoa do seu grupo familiar; elementos de prova que não indicam 
a existência de prática criminosa dolosa. 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). 

 
620. Expediente: JF-PA-1013883-

68.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 2985/2021 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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 Ementa: Inquérito policial instaurado em 2013 para apurar possível ocorrência dos crimes 
previstos no art. 299, art. 304 e art. 347, do CP. O reclamante em uma ação trabalhista 
teria instruído a inicial com contracheques falsos. Consta dos autos a sentença proferida 
pelo juízo da 10ª Vara do Trabalho de Belém/PA, que julgou improcedentes os pleitos 
do reclamante e reconheceu a falsidade dos contracheques apresentados. A empresa 
reclamada trouxe aos autos os contracheques originais, onde, em análise ainda que 
superficial, é possível notar divergências entre os documentos originais e os 
documentos juntados pelo ex-empregado. Foi tentada a localização e intimação do 
reclamante, e da representante da empresa reclamada, para fins de tomada de 
declarações, mas sem sucesso até agora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Confrontando os contracheques apresentados pelo reclamante e os 
apresentados pela empresa, de plano, pode-se constatar divergências entre eles, o que 
sugere uma falsificação até mesmo grosseira. Além disso, importante ressaltar que, na 
sentença proferida na ação trabalhista, o Juiz do Trabalho sequer utilizou como 
fundamento os comprovantes de pagamento dos salários do reclamante. Os valores 
contidos nos contracheques não foram referenciados em momento algum, até porque a 
ação trabalhista cingiu-se a pagamento de horas extras, as quais não foram 
reconhecidas como devidas, tomando como base os depoimentos tomados em 
instrução. Assim, os documentos forjados, utilizados pelo reclamante na inicial 
trabalhista, não tiveram potencialidade lesiva, ou seja, não tiveram o condão de iludir 
o magistrado que sequer os levou em consideração como fundamento e que teve plenas 
condições, diante do cenário probatório exposto, de reconhecer a adulteração dos 
contracheques. Ausência de justa causa, principalmente considerando o tempo 
decorrido da ocorrência do fato. Homologação do arquivamento. 

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

 
621. Expediente: JF-PA-1019322-

60.2020.4.01.3900-IP - 
Eletrônico  

Voto: 3502/2021 Origem: GABPR8-MABP - 
MELIZA ALVES BARBOSA 
PESSOA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de invasão de terras 

públicas da União (art. 20 da Lei nº 4.947/66). Após a instauração deste procedimento, 
foram colacionados aos autos outros dois procedimentos administrativos que versavam 
de matéria correlata à investigação, qual seja a invasão de terras públicas 
remanescentes da CODEBAR (Companhia de Desenvolvimento de Barcarena), hoje 
pertencentes à União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a 
realização de diligências investigatórias, verificou-se que a área objeto dos autos 
corresponde a diversos assentamentos, os quais somados possuem aproximadamente 
mil famílias residindo naquela localidade, a maioria há mais de 5 anos; há informações 
que aproximadamente 120 famílias que residem na área do Cinturão Verde foram 
removidas para lá pelo ex-Prefeito, ou seja, pelo poder público; informação que a SPU 
estaria impedida de promover a regularização fundiária por conta da ocupação 
desordenada e da favelização destas terras; e informação policial de que as áreas se 
encontram bem estruturadas, dispondo de energia elétrica, asfaltamento nas ruas, 
contando até mesmo com unidade de saúde básica. Dessa forma, como bem salientou 
o Procurador oficiante, tem-se que a representação originária emitida pela SPU noticia 
a situação de ocupação irregular de área federal, que, na realidade, possui muito mais 
um viés de natureza cível/possessória do que propriamente criminal. Resta claro que 
ali residem centenas de famílias necessitadas e de baixa instrução, que certamente não 
possuem o dolo específico de 'tomar para si' ou 'dominar' área que sabem ser de 
propriedade da União; sendo importante destacar que a própria Prefeitura do Município 
de Barcarena encaminhou as famílias para as respectivas áreas de assentamento, e 
ainda efetivou levantamento recente com vistas à regularização da situação. As 
pessoas, portanto, não teriam como pressupor que não deveriam ocupar as áreas. Não 
se poderia exigir que soubessem que a área era federal e imprópria para fins de 
assentamento. Além disso, forçoso reconhecer que a notícia narra apenas à ocupação 
irregular, sem menção à posse violenta. Existência de diversas medidas administrativas 
e cíveis cabíveis para a repressão do ilícito. Ausência de justa causa. Precedente da 2ª 
CCR: Procedimento n° 1.24.003.000345/2020-06, Sessão Ordinária n° 796, de 
1º/02/2021. Homologação do arquivamento. 

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

 
622. Expediente: JF/PSA-1004509-

70.2021.4.01.3810-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3577/2021 Origem: GABPRM1-LMG - 
LUCAS DE MORAIS 
GUALTIERI 
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 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de moeda falsa (art. 

289, §1º, CP). Apreensão de cédula de R$ 50,00. Exame pericial atesta a autenticidade 
da cédula. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Cédula autêntica. 
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). 

 
623. Expediente: JF-PT-0805331-

44.2018.4.05.8205-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3511/2021 Origem: GABPRM2-TMJM - 
TIAGO MISAEL DE JESUS 
MARTINS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime previsto no art. 304 do CP. Uso de 

documento falso (CRLV) perante a Polícia Rodoviária Federal. Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Inexistência de suporte probatório 
mínimo que permita inferir que o investigado tinha consciência de que o documento 
do veículo era falso, visto que restou demonstrado que ele adquiriu o veículo de boa-
fé e recebeu os documentos do antigo proprietário. Ademais, a própria falsificação faz 
com que um homem médio não seja capaz de identificá-la, somente por meio de uma 
perícia e confrontando as informações constantes com as dos bancos de dados. 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). 

 
624. Expediente: JF-RDO-PRIFLAG-

1000160-
30.2021.4.01.3905 - 
Eletrônico  

Voto: 3163/2021 Origem: GABPRM1-RMS - 
RAFAEL MARTINS DA 
SILVA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 2º, 

§ 1º, da Lei 8.176/1991, pela prática, em síntese, do seguinte fato: no dia 21-01-2021, 
agentes de fiscalização do Posto Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de 
Conceição do Araguaia/PA retiveram uma carga de minério de cobre de 48 toneladas, 
por apresentar inconsistências nos documentos apresentados. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, da LC 75/93). Da análise dos autos, observa-se que, em princípio, houve 
um equívoco por parte de um funcionário da cooperativa responsável pelo transporte 
do minério ao não entregar a devida documentação ao motorista. Não há indícios de 
que o transporte foi realizado indevidamente. Posteriormente, o advogado do 
investigado apresentou nota fiscal que deveria ter sido entregue pelo motorista no posto 
de fiscalização, com data de emissão de 20-01-2021. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar o prosseguimento da 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). 

 
625. Expediente: JF-RJ-INQ-5028074-

09.2020.4.02.5101 - 
Eletrônico  

Voto: 3444/2021 Origem: 5A.CAM - 
5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E 
REVISÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir da 'Operação Hurricane', para apurar a prática dos 

crimes do art. 288 do CP, art.1º, incisos V e VII da Lei nº 9.613/98, praticados por S. 
R. R.da S. com uma a empresa de comércio de gesso, cujos sócios eram D.J.de O. 
(denunciado na Hurricane) e A.de C. R. C.. Os fatos datam do período de 2005 a 2009, 
e a investigação ainda não está em vias de ser finalizada. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inciso IV). O indiciado S.R.R. da S. foi investigado por exploração 
de jogos ilegais no bojo da mencionada Operação, havendo fortes indícios de 
branqueamento de valores por ele percebido ante a incompatibilidade patrimonial 
apurada por meio de medidas cautelares. Contudo, em que pese a presença desses 
elementos de materialidade e autoria, os fatos são antigos. Já se passaram mais de 12 
anos desde o último fato investigado sem que a investigação tenha sido concluída, de 
modo que prorrogar a apuração é inútil para se alcançar uma punição eficiente em 
relação a todos os sujeitos contra os quais subsistem indícios de prática criminosa. 
Nesse caso, aplica-se a Orientação nº 04, da 2ª CCR: "A antiguidade do fato 
investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou 
a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente 
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sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo 
de sua reabertura diante de novos elementos'. Homologação do arquivamento. 

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

 
626. Expediente: JF-RJ-5050941-

93.2020.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 3161/2021 Origem: GABPR15-AGA - 
ARIANE GUEBEL DE 
ALENCAR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime de redução a condição análoga à de 

escravo (CP, art. 149), em razão da suposta presença de estrangeiros em condições 
degradantes em fábrica de vestuário localizada na sobreloja de estabelecimento 
comercial localizado no Catete, Rio de Janeiro/RJ. Segundo consta, notícia anônima 
relatou que funcionários da empresa trabalhariam em condições insalubres, se 
alimentando apenas uma vez ao dia e com jornada de trabalho exaustiva, chegando a 
22 h de serviço. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Após 
diligências, não foram colhidos elementos capazes de indicar a prática de crime pelo 
investigado. A diligência in loco operada junto aos Auditores Fiscais do Trabalho 
restou infrutífera em razão de o endereço ter sido desocupado pela empresa três 
semanas antes, isto é, aproximadamente no final de dezembro de 2019. Consultando o 
jornaleiro localizado em frente ao endereço, foi informado que o fechamento da loja 
deu-se por conta de 'sério desentendimento entre os funcionários e os sócios'. 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). 

 
627. Expediente: JF/ROO-1001124-

93.2020.4.01.3602-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3443/2021 Origem: GABPRM2-RBL - 
RAUL BATISTA LEITE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime previsto no art. 261 do Código Penal, 

tendo em vista queda de uma aeronave, por volta do dia 16-11-2016, na Fazenda Tarumã 
(antiga Fazenda Floresta), no Município de São Pedro da Cipa/MT. Revisão de 
arquivamento. (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Fato ocorrido há mais de 5 anos. Não foi 
iniciada investigação técnica via CENIPA, tornando praticamente inviável crer que 
estudos sobre o fato resultem em conclusões que auxiliem a compreender o acidente, 
porquanto nítida a incapacidade de se aferir, pelo decurso do tempo e da consequente não 
preservação do local do acidente, tais elementos. Registre-se ser de conhecimento do MPF 
que o proprietário da aeronave tem envolvimento com tráfico internacional de drogas. No 
entanto, já se encontra implicado criminalmente acerca dessa conduta na chamada 
operação "All In" da Polícia Federal. 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). 

 
628. Expediente: JF/ROO-1003526-

50.2020.4.01.3602-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3582/2021 Origem: GABPRM2-RBL - 
RAUL BATISTA LEITE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo (CP, 

art. 261). Requisição do MPF para apurar possível prática do crime em tela, tendo em 
vista a queda de uma determinada aeronave, por volta do dia 27-08-2019, na região rural 
do Município de Juscimeira/MT. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento 
do feito por ausência de justa causa; fundamentou, em síntese, que: (1) foram encontrados 
os destroços da aeronave no dia 27-08-2019, em região rural do Município de 
Juscimeira/MT, local distante, inclusive, da sede de estabelecimentos ou vias públicas, 
em contexto que reclama conclusão de que não se configurou perigo a terceiros; (2) o 
simples fato de ter ocorrido um acidente aéreo não caracteriza, por si só, a figura típica 
do art. 261 do CP; (3) inexistência de qualquer investigação no âmbito do CENIPA 
(Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos); (4) esgotamento das 
linhas viáveis de investigação; (5) a materialização do tipo penal encontra-se 
extremamente duvidosa; (6) a autoria delitiva não restou comprovada de modo a viabilizar 
a propositura da ação penal; (7) não é desconhecido pelo MPF de que o proprietário 
formal da aeronave tem envolvimento com o tráfico internacional de drogas; no entanto, 
já se encontra implicado criminalmente acerca dessa conduta na "Operação All In" da 
Polícia Federal; remessa de cópia dos autos ao Procurador natural da referida Operação - 
PR/MS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelas indicações 
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anteriores e demais dados constantes nos autos, não restou demonstrada, de forma 
inequívoca, a ocorrência do crime em tela. Sem evidências de que alguma aeronave foi 
exposta a perigo ou de que foi praticado qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a 
navegação aérea. Ainda, a autoria delitiva não restou comprovada na hipótese, a despeito 
do proprietário formal da aeronave ter envolvimento com crime (objeto de investigação 
diversa). 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). 

 
629. Expediente: TRE/MA-INQ-0000001-

16.2017.6.10.0094 
Voto: 3522/2021 Origem: GABPRE/PRMA - 

JURACI GUIMARAES 
JUNIOR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado com a finalidade de apurar suposta prática de divulgação, na 

propaganda eleitoral, de fatos que sabe inverídicos, crime eleitoral previsto no art. 323 da 
Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral). Foram anexados prints aos autos, extraídos da página 
do facebook do então candidato ao cargo de Prefeito do Município de Timon/MA, em que 
se destaca: 'Timon está cansada! Muito foi prometido mas pouco foi feito. Curta e 
Compartilhe.' seguindo-se a imagens com os rótulos 'HIDROMETROS 
ADULTERADOS', 'FALTA DE MATERIAL HOSPITALAR', 'RUAS 
ESBURACADAS', 'COMPARTILHE SE VOCÊ NÃO AGUENTA MAIS', 'FALTA 
D'ÁGUA', 'ÁGUA SUJA SAINDO DA TORNEIRA', 'FALTA DE SANEAMENTO 
BÁSICO', 'DESCASO COM A SAÚDE'. MPF: Promoção de arquivamento por 
considerar que não houve divulgação de propaganda eleitoral inverídica, uma vez que as 
imagens usadas, embora não sendo do Município de Timon/MA, retratam a realidade da 
cidade e tem o caráter ilustrativo. Discordância do Juízo Eleitoral. Aplicação do art. 28 do 
CPP (redação anterior à Lei 13.964/2019). O art. 323 do Código Eleitoral prevê o tipo de 
'divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos 
e capazes de exercerem influência no eleitorado.' De um lado, no âmbito da campanha 
eleitoral, ocorrem o debate e as críticas feitas à Administração Municipal por meio de 
palavras e imagens. No caso dos autos, as imagens publicadas foram copiadas de sites da 
internet. Entretanto, como bem destacou o Promotor Eleitoral, as imagens, embora não 
sendo do Município de Timon/MA, retratam a realidade da cidade e tem caráter ilustrativo 
sobre os seguintes tópicos 'HIDROMETROS ADULTERADOS', 'FALTA DE 
MATERIAL HOSPITALAR', 'RUAS ESBURACADAS', 'COMPARTILHE SE VOCÊ 
NÃO AGUENTA MAIS', 'FALTA D'ÁGUA', 'ÁGUA SUJA SAINDO DA TORNEIRA', 
'FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO', 'DESCASO COM A SAÚDE'. Situa-se no 
âmbito da crítica em relação a estas questões naquele Município. Frise-se, por oportuno, 
o princípio da ultima ratio do direito penal. 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). 

 
630. Expediente: 1.02.002.000086/2019-49 - Eletrônico  Voto: 3098/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada em razão de possível prática do crime de violação de sigilo funcional, 

previsto no art. 325 do CP, por Procuradores da República, que, supostamente, autorizaram a 
divulgação, pela Assessoria de Comunicação do MPF, de informações sobre a propositura de 
uma ação civil pública, em 08-10-2014, cujo segredo de justiça foi decretado em 25-09-2014. 
A Procuradora Regional da República promoveu o arquivamento do feito, com os seguintes 
fundamentos: (1) não está caracterizado o crime em tela; (2) na divulgação, não há os nomes 
da menor indígena, da mãe biológica e da mãe adotiva; (3) não houve exposição de dados 
sensíveis dos envolvidos e não teve nenhuma motivação política; (4) o motivo da divulgação 
não foi expor a intimidade das pessoas físicas envolvidas, mas sim tornar pública questão que 
envolve o povo indígena para sensibilizar a sociedade da importância da preservação do seu 
modo de vida e impedir interferências de ONGs que não respeitem esse valor constitucional; 
(5) o segredo de justiça tem como finalidade resguardar o direito à intimidade, no caso, da 
criança. Desse modo, não há óbice à divulgação de informações que não comprometam o direito 
à intimidade da criança; deve-se lembrar sempre que o segredo de justiça deve ser tratado como 
exceção, dada a prevalência do princípio da publicidade dos atos processuais. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, os fundamentos da promoção de arquivamento 
e demais informações constantes nos autos demonstram que os fatos não se enquadram no 
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crime previsto no art. 325 do CP. A divulgação, no caso, não revelou os envolvidos, 
especialmente, respeitou o direito à intimidade da criança, e não trouxe prejuízo, ao que tudo 
indica, à ação civil pública. Por fim, a divulgação teve como finalidade conscientizar a 
sociedade sobre questão envolvendo o povo indígena. 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). 

 
631. Expediente: 1.02.003.000008/2021-59 - Eletrônico  Voto: 3597/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REPRESENTAÇÃO 

NOTICIANDO POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO 
BASEADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
PREMIADA FIRMADO NA PGR. POSSÍVEIS CRIMES NOTICIADOS TERIAM O 
OBJETIVO DE INFLUENCIAR RESULTADO DE ELEIÇÕES. CRIME ELEITORAL NÃO 
CONFIGURADO. EVENTUAIS CRIMES INDICADOS NA REFERIDA DELAÇÃO SE 
ENCONTRAM, EM PRINCÍPIO, SOB INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DA PGR. 
DESCABE DAR INÍCIO A OUTRA APURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. TENDO EM VISTA QUE OS FATOS NOTICIADOS PODEM 
GUARDAR RELAÇÃO COM A OPERAÇÃO LAVA-JATO, COMO TAMBÉM, PODEM 
CONFIGURAR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENCAMINHEM-SE 
OS AUTOS À 5ª CCR, PARA ANÁLISE QUANTO AOS CRIMES DE SUA ATRIBUIÇÃO. 
1. Notícia de Fato, encaminhada na Sala de Atendimento ao Cidadão do MP, na qual o 
Manifestante, formula Representação, dirigida à Procuradoria Regional Eleitoral no RJ, com 
base em matéria jornalística publicada na revista Veja, na edição de 09-06-2021; diz, em 
síntese, o seguinte: (1) a matéria jornalística narra sobre possível acordo de colaboração 
premiada firmado na PGR, na qual um colaborador (advogado) teria noticiado a prática de 
diversos crimes por parte de Juiz Federal; (2) o Juiz Federal teria proferido decisões com o 
objetivo de influenciar no resultado das Eleições de 2018 para o cargo de Governador do Estado 
do Rio de Janeiro. 2. A Procuradora Regional Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do 
feito; apresentou os seguintes fundamentos: (1) as condutas noticiadas não configuram crime 
eleitoral; (2) não se deve confundir crimes eleitorais, previstos na legislação especial, com 
crimes comuns praticados por motivação política ou eleitoreira; por fim, destacou que 'os fatos 
publicados pela Revista VEJA ('Vaza-Jato II') se referem a declarações unilaterais de pretenso 
colaborador, no bojo de tratativas de colaboração premiada com a PGR, sem qualquer 
concretude formal e tampouco homologação do Poder Judiciário. Ou seja, é ainda um nada 
jurídico, inservível para autorizar a instauração de procedimento investigatório preliminar'. 3. 
Recurso do noticiante; alegou que o procedimento foi arquivado 'Sem qualquer tipo de 
apuração, [...] de maneira açodada'. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Inicialmente, cabe distinguir dois aspectos sobre o âmbito de atuação do Ministério Público 
Federal no caso. 5. Num primeiro aspecto, no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral, na 
linha do entendimento manifestado pela Procuradora Regional Eleitoral oficiante, em princípio, 
os fatos noticiados não se enquadram nos crimes eleitorais, previstos no Código Eleitoral e na 
legislação eleitoral esparsa. Ainda, no âmbito da esfera de atuação eleitoral, embora no plano 
cível (não criminal), já transcorreu o prazo decadencial de 15 dias depois da diplomação dos 
eleitos para apuração eventual infração que configure abuso de poder político (art. 14, § 10, da 
CF). 6. Em um segundo aspecto, de acordo com a matéria jornalística, os fatos noticiados são 
objeto de acordo de colaboração premiada no âmbito da atribuição da PGR, firmado pelo 
colaborador, o advogado N.D.F.F. Assim, os eventuais crimes noticiados pelo colaborador já 
se encontram, em princípio, em investigação no âmbito da PGR; caso se verifique a existência 
de indícios da prática de crime que não se encontre inserido na esfera de atribuições da PGR, 
as providências adequadas à investigação serão empregadas. Nesse contexto, não cabe iniciar 
outra investigação, baseada em matéria jornalística sobre colaboração premiada firmada com a 
PGR, o que configuraria, no mínimo, invasão nas atribuições da PGR. Homologação do 
arquivamento. 7. Tendo em vista que os fatos noticiados podem guardar relação com a 
Operação Lava-Jato, como também, podem configurar crimes contra a administração pública, 
encaminhem-se os autos à 5ª CCR, para análise quanto aos crimes de sua atribuição. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 
5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 
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632. Expediente: 1.03.000.000966/2021-12 - Eletrônico  Voto: 3093/2021 Origem: 
PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 3ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar eventual prática de crime eleitoral por parte de candidato 

ao cargo de Vereador, que teria ocorrido por ocasião do seu registro de candidatura nas Eleições 
Municipais de 2020, tendo em vista a informação de que, no período de 28-07-2020 a 22-10-
2020, as certidões de distribuição para fins eleitorais da Justiça Federal foram emitidas com 
inconsistências, em razão de erro no Sistema de Certidões de Distribuição da 3ª Região. Diante 
dessas inconsistências, muitas certidões foram emitidas de forma equivocada com a informação 
nada consta ou com a omissão de processos registrados junto ao Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico. Assim, a Justiça Federal enumerou os possíveis candidatos cujas certidões teriam 
sido emitidas com equívocos, tendo se apurado que um candidato ao cargo de Vereador e eleitor 
da 174ª Zona Eleitoral, em São Bernardo do Campo/SP, poderia ser um dos que se beneficiou 
com a certidão emitida com erro. A Promotora Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do 
feito; apresentou a seguinte fundamentação: (1) em relação ao candidato, não houve 
inconsistências nas certidões emitidas pela Justiça Federal; e, posteriormente, apresentadas por 
ele, perante a Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de sua candidatura; (2) ingressou nos 
autos do registro de candidatura, analisou as certidões de distribuição para fins eleitorais da 
Justiça Federal que o candidato apresentou perante a Justiça Eleitoral e constatou que na 
certidão da Justiça Federal de Primeiro Grau constavam dois apontamentos e na certidão do 
TRF/3ª Região nada constou; (3) ingressou no site da Justiça Federal e solicitou a emissão de 
certidões de distribuição para fins eleitorais atualizadas em nome do candidato, constatando 
que as certidões eram iguais e que delas constavam exatamente os mesmos apontamentos. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, pelo que existe nos autos, 
não há elementos que demonstrem a ocorrência de crime. Inexistência de materialidade delitiva. 
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). 

 
633. Expediente: 1.11.000.001369/2020-52 - Eletrônico  Voto: 3593/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada em razão do recebimento de cópia dos autos de processo 

administrativo, encaminhada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) em Maceió; trata-se de possível fraude na concessão de BPC; verificou-se que a 
investigada integrava uma organização criminosa com atuação na região Nordeste, tendo sido 
denunciada pela prática de fatos semelhantes pelo MPF/PB. Consta dos autos que, na referida 
ação penal, foi proferida sentença absolutória, na qual consta que a investigada possivelmente 
era usada por organização criminosa para se apresentar ao INSS; que, ao que parece, a 
investigada não possuía domínio do fato, pois se trata de pessoa analfabeta que sequer se 
comunicou com o servidor do INSS (outra pessoa se comunicava por ela); que a investigada 
não tinha potencial consciência da ilicitude. O Procurador da República oficiante entendeu que 
os fundamentos destacados pelo MPF/PB e pelo Juízo Federal da Paraíba devem ser observados 
também quanto a este procedimento, considerando a incapacidade da investigada de 
compreender a ilicitude de sua conduta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). De fato, pelo que consta dos autos, ao que parece, a mencionada organização criminosa se 
aproveitava da condição de idosa e analfabeta da investigada, para praticar fraudes contra o 
INSS. Diante desse contexto, deve o apuratório ser arquivado, quanto a essa investigada. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
634. Expediente: 1.11.001.000197/2021-71 - Eletrônico  Voto: 3311/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), tendo em 

vista a concessão irregular de benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, entre 
01-10-2008 e 01-06-2009, a determinado indivíduo. Constatação, posterior, de que não havia 
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deficiência incapacitante desde a data de entrada do requerimento. Notificado para 
apresentação de defesa administrativa, o beneficiário não se manifestou no prazo devido, o que 
ensejou a suspensão do pagamento. Em sede judicial, o pedido do beneficiário foi julgado 
improcedente. A habilitação do beneficiário teria sido feita por servidores do INSS, os quais já 
respondem ou responderam a ações penais em razão de fraudes na concessão de benefícios 
previdenciários (crime ora discutido). O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento, 
com os seguintes fundamentos: (1) embora a ausência de incapacidade, por si só, não seja 
suficiente à configuração do crime, eis que a atribuição para avaliar a presença ou não da 
incapacidade é do INSS, é possível cogitar, no caso, sobre eventual conluio do beneficiário com 
servidores da Autarquia Federal. Contudo, seria necessário instaurar expediente com vistas a 
amealhar mais elementos voltados à demonstração da materialidade e autoria do suposto fato 
criminoso, inclusive do dolo do beneficiário em obter o benefício em questão, de forma 
fraudulenta, pois, de acordo com as informações trazidas à baila, não ficou demonstrado o 
artifício fraudulento para a concessão do benefício; (2) O crime de estelionato, contra o INSS, 
prevê pena máxima de 05 anos, mais 1/3 (1 ano e 08 meses), totalizando 06 anos e 08 meses 
(art. 171, § 3º, do CP), de modo que a prescrição da pretensão punitiva ocorre após o transcurso 
do prazo de 12 anos, a contar da data de cessação do benefício indevido. No caso, eventual 
pretensão penal restou fulminada pela ocorrência da prescrição em abstrato. A pena máxima 
abstratamente cominada, a qual se deu em 01-06-2021, dia seguinte à autuação desta notícia de 
fato, sem que houvesse tempo para a investigação. Ainda, considerando que o crime cessou 
antes de 2010, ao aplicar a prescrição com base na pena aplicada em caso de condenação, com 
possibilidade de contagem do prazo prescricional entre a data do fato e a data da denúncia, o 
resultado também conduziria à prescrição, mas com base na pena in concreto. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelas indicações anteriores e demais 
informações constantes nos autos, ainda que se considerem presentes a materialidade e a autoria 
delitiva, não é possível afirmar que houve intenção inequívoca, por parte do beneficiário, de 
praticar a conduta descrita no tipo penal em tela. Ademais, há informações sobre prescrição da 
pretensão punitiva e de que os servidores envolvidos já respondem ou responderam a ações 
penais em razão de fraudes na concessão de benefícios previdenciários, crime ora discutido, e, 
ao que tudo indica, sem que o beneficiário tenha sido apontado como partícipe ou coautor. 
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). 

 
635. Expediente: 1.14.000.000364/2021-81 - Eletrônico  Voto: 2879/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de fraudes tributárias em razão de o noticiado ter forjado 

um vínculo empregatício fictício, por meio de uma empresa privada. O noticiante narra que um 
dos representados seria um funcionário 'fantasma' e receberia 'rios de dinheiro' não declarados 
ao fisco. Após requisição do MPF, a Receita Federal informou que foram identificados 
possíveis indícios de infração tributária em relação ao representado M.D.S., e que ele foi 
selecionado para realização de análises mais detalhadas, podendo resultar na eventual inclusão 
em programa de fiscalização. Em relação à empresa imobiliária, a Receita Federal, em nota 
datada de 19-04-2021, informou que foram detectados indícios de infrações relacionadas aos 
tributos fazendários, e que foi incluída para análise mais detalhada. Posteriormente, em nota 
datada de 05-05-2021, a Receita Federal informou que não há indícios que ensejem a abertura 
de procedimento fiscal em face da empresa imobiliária relacionado às contribuições 
previdenciárias. Por fim, foram juntados aos autos cópia de uma notícia de fato, encaminhada 
pelo Ministério Público do Trabalho, segundo a qual o representado M.D.S. ocupa o cargo de 
supervisor de segurança da empresa imobiliária e recebe um salário de mais de R$ 160.000,00, 
pago pelo empregador N.O.J., e que nunca foi declarado ao fisco. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). No momento, não há elementos suficientes para justificar a 
instauração de uma investigação pela prática de crimes contra a ordem tributária, tendo em vista 
a ausência de crédito definitivamente constituído, nos termos da Súmula Vinculante nº 24. 
Conforme aduzido pela Receita Federal, não existem procedimentos administrativos fiscais em 
curso em face do representado, tampouco da empresa imobiliária. 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 
e Enunciado nº 79 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 
18 do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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636. Expediente: 1.14.000.000681/2021-06 - Eletrônico  Voto: 3501/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação encaminhada por preposto de empresa de 

logística, que noticia invasão de terreno supostamente pertencente a União localizado nas 
proximidades de ferrovia. Segundo o manifestante pessoas não identificadas invadiram a área 
do pátio de Mapele km 022+000, cercaram, dividiram em vários lotes e construíram alguns 
barracos de madeira. Suposta prática do crime previsto no art. 20 da Lei 4.947/1966. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar da realização de diligências; e envio 
reiterado de ofícios ao DNIT, não foi possível confirmar que a área em questão é de propriedade 
da União. Segundo o Procurador oficiante 'A análise da Notícia de Fato aponta a ausência de 
informações suficientes para levar adiante uma investigação. O art. 20 da Lei 4.947/66 tipifica 
a conduta de invadir, com a intenção de ocupá-las, terras da União. Ora, a comprovação de 
invasão de terra da União pressupõe o fornecimento da dados suficientes pelos entes públicos 
responsáveis pela administração de tais áreas. Tais informações visam confirmar que o trecho 
em questão é terreno da União e que foi efetivamente invadido. Essa manifestação dos órgãos 
administrativos competentes também é necessária para aquilatar a efetiva necessidade de 
intervenção do Direito Penal, como ultima ratio, especialmente quando relevantes questões 
sociais podem estar em jogo. No caso em exame, sem o fornecimento das informações 
relevantes pelos entes competentes, embora provocados, essa tarefa não pode ser compensada 
por esforços investigativos, seja do Ministério Público Federal, seja da Polícia Federal, o que 
se fundamenta por uma questão de competência prioritária e de proporcionalidade da ofensa 
narrada'. Assim, tendo em vista que os fatos já foram levados a conhecimento dos órgãos 
públicos competentes; que se necessária a intervenção do MPF este deverá ser notificado; e 
ausente a elementar do tipo ' área pertencente a União ' injustificável o prosseguimento da 
investigação. 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). 

 
637. Expediente: 1.14.000.001495/2021-86 - Eletrônico  Voto: 3449/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação feita através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão. O noticiante informa suposto recebimento de benefício de pensão por morte por parte 
de beneficiária que estaria separada de fato do instituidor há mais de 18 anos quando do 
falecimento dele (art. 171, §3º do CP). Informou, ainda, que a beneficiária vive em uma união 
estável há mais de 2 anos com indivíduo conhecido como "Lito" ou "Litinho", fatos estes 
documentados em uma ação declaratória. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Não obstante o relato, o noticiante não apresentou qualquer documento que comprovasse 
minimamente as suas alegações, razão pela qual, foi determinada a sua intimação para que 
encaminhasse provas de suas alegações, a exemplo do número do suposto benefício indevido 
concedido, fotos da representada e do instituidor do benefício com suas novas famílias, 
documentos que cita estarem presentes em uma ação declaratória, entre outros que julgar 
necessários a demonstrar a existência de fraude na concessão da citada pensão por morte. 
Contudo, o noticiante manteve-se inerte. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
638. Expediente: 1.14.000.001560/2021-73 - Eletrônico  Voto: 3487/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Manifestação anônima enviada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA); relata que empresa do ramo de biotecnologia, que se localizava em 
unidade da Embrapa, cultivaria cannabis sativa in vitro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). O MAPA solicitou auxílio à Polícia Federal para apurar informações e realizar 
ação de fiscalização do local, vez que a empresa se localizava na unidade da Embrapa Mandioca 
e Fruticultura, em Cruz das Almas/BA. Oficiada, a Embrapa esclareceu que a empresa 
investigada não desenvolve mais atividades em seu no campus/ e encerrou suas atividades em 
31-03-2021; no período de atuação da empresa no perímetro, de 1998 a 2021, não chegou ao 
conhecimento da Embrapa nenhuma denúncia com teor semelhante, seja oficial ou extraoficial. 
Dessa forma, verifica-se que a busca por maiores informações sobre o fato noticiado fica 
impossibilitada por se tratar de uma denúncia anônima. Ademais, eventuais fiscalizações 
também são prejudicadas pelo fato de a empresa não estar mais operando no endereço apontado. 
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Ausência de materialidade delitiva. 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). 

 
639. Expediente: 1.14.000.001588/2021-19 - Eletrônico  Voto: 3595/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação a qual relata possível prática do crime previsto no art. 20, § 2º, 

da Lei nº 7.716/89, tendo em vista postagem na rede social Twitter, na qual o investigado faz 
menção a um incêndio em uma igreja e manifesta o seguinte: 'A única igreja que ilumina é 
aquela que arde em chamas!!!! (emoji de fogueira)'. A Procuradora da República oficiante 
entendeu que não se observa, na hipótese, a intenção de ofender, indeterminadamente, uma 
religião ou um grupo religioso; percebe-se que a publicação não apresenta densidade suficiente 
(potencialidade lesiva) para, num juízo de proporcionalidade, autorizar tal enquadramento 
típico e, portanto, a intervenção do direito penal no caso concreto. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora possa ser considerada ofensiva, não se observa carga 
discriminatória na manifestação em análise; não se mostra possível afirmar que se trata de 
manifestação discriminatória. Conforme destacou a Procuradora da República oficiante, a 
manifestação não apresenta potencialidade lesiva capaz de levar à configuração do crime 
previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Não configuração do 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). 

 
640. Expediente: 1.14.002.000153/2021-29 - Eletrônico  Voto: 3070/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO 
FORMOSO-BA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 337-A do CP 

e art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, relacionados à condição fiscal da empresa autuada. A auditoria 
fiscal concluiu, em síntese, o seguinte: (1) a empresa atua com cessão ou locação de mão-de-
obra; segundo o inciso XII do art. 17 da LC nº 123/2006, trata-se de causa de vedação para 
ingresso no Simples Nacional; (2) entretanto, permaneceu, fazendo a declaração da Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 
'GFIP como optante pelo Simples Nacional; (3) não ofereceu à tributação o valor das 
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Inicialmente, importante destacar que a declaração indevida 
pelo Sistema Simples, embora configure ilícito tributário (punível com multa civil e passível 
de cobrança civil pelos instrumentos cabíveis) não tem lesividade para adentrar à seara penal. 
Ao incorrer nessa prática, o contribuinte não omite os vínculos empregatícios, pelo contrário, 
revela-os normalmente via GFIPs, fornecendo à autoridade fazendária todos os elementos para 
apuração do tributo. A única informação falsa é a declaração de opção pelo Simples, mas nesse 
aspecto falta lesividade, pois a circunstância de uma empresa ser ou não optante do Simples 
está no próprio Sistema da Receita Federal. Ou seja, não há efetivo potencial de iludir a Receita 
Federal em relação a uma qualificação que ela própria atribui e que provém do seu próprio 
sistema. O crime estaria configurado se o contribuinte houvesse falsificado algum documento 
atestando a inclusão no Simples, ou se conluiado com um funcionário para incluir no sistema 
essa condição, ou, ainda, se tivesse omitido os vínculos trabalhistas ou outras informações que 
não estão automaticamente nos sistemas da Receita, estaria configurado o delito fiscal. Não foi, 
contudo, o que ocorreu. 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). 

 
641. Expediente: 1.14.006.000147/2021-31 - Eletrônico  Voto: 3594/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PAULO 
AFONSO - BA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar o crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, 

art. 149), atribuído, em tese, a determinado indivíduo, proprietário de uma mercearia, por 
manter "(...) em seu quadro de funcionários, uma pessoa idosa, a qual, supostamente, exerce a 
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função de agente de limpeza e em regime de trabalho escravo, não lhe sendo, portanto, 
garantido nenhum direito trabalhista (...)". A Procuradora oficiante, após diligências, promoveu 
o arquivamento do feito, ante a inexistência do crime; apresentou a seguinte fundamentação: 
(1) os depoimentos dos interrogados são unânimes em afirmar que a idosa não trabalhava para 
a mercearia, sendo certo que atuava como catadora de materiais recicláveis por toda a cidade; 
e, por vezes, recolhia materiais disponibilizados pela mercearia; (2) o relatório da diligência in 
loco confirmou que a idosa nunca trabalhou no estabelecimento; (3) tentativa frustrada de 
contato com o representante com vistas à obtenção de informações complementares. Revisão 
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Verifica-se, na hipótese, que, após 
diligências, não foram colhidos elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de 
redução a condição análoga a de escravo. Também, ausentes informações complementares, o 
que inviabiliza o redirecionamento da linha investigativa. Ausência de materialidade. 
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). 

 
642. Expediente: 1.14.006.000164/2020-98 - Eletrônico  Voto: 3067/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PAULO 
AFONSO - BA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado com o objetivo de apurar a possível prática 

do delito de estelionato previdenciário, previsto no art. 171, § 3°, do Código Penal, consistente 
na obtenção indevida de benefício de salário-maternidade por parte da beneficiária C. de J. O. 
(DN 15-02-1989). O INSS constatou a ausência da qualidade de segurada especial da 
envolvida, concluindo que esta teria prestado informações e documentos inverídicos por 
ocasião do requerimento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme 
consta dos autos, o valor percebido pela beneficiária foi de R$ 2.982,34, que foi pago no dia 
23-02-2010, em relação ao período de 30-06 a 27-10-2007. Preliminarmente, cabe registrar que 
a beneficiária é natural da cidade de Lagarto/SE, os fatos foram praticados na Agência do INSS 
de Lagarto/SE, a sua Inscrição Eleitoral e residência constam como sendo no referido 
município. No Relatório Pesquisa da SPPEA do MPF, verifica-se que as pesquisas foram feitas 
em bases de dados nacionais ou da BAHIA (SSP/BA, TJ/BA). Entretanto, não consta elemento 
algum da beneficiária (investigada) que a vincule ao Estado da Bahia. Desta forma, torna-se 
recomendável, em situações futuras, verificar estes pontos da solicitação de pesquisas. De 
qualquer sorte, foram feitas inúmeras tentativas de localizar a investigada no endereço 
localizado em Lagarto/SE, sem êxito. Desse modo, considerando o tempo decorrido da data do 
recebimento do benefício (mais de 11 anos), e a não localização da beneficiária, inexistem 
elementos mínimos e aptos a amparar o prosseguimento da persecução penal neste caso. 
Homologação do arquivamento, com o 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). 

 
643. Expediente: 1.15.000.000036/2021-48 - Eletrônico  Voto: 3179/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 

9.613/98, art. 1º). Envio de relatório de inteligência financeira, pelo COAF, com notícia sobre 
movimentações financeiras suspeitas envolvendo 02 pessoas físicas e 01 pessoa jurídica. A 
empresa, de propriedade das duas pessoas físicas, teria movimentado, por meio de conta 
bancária, entre 16-04-2020 e 30-10-2020, valores superiores ao faturamento declarado. O 
Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: (1) a 
Receita Federal informou não haver interesse fiscal em relação às pessoas físicas. Surgindo 
fatos novos, significativos a justificar a modificação da situação, a Receita Federal deverá 
instaurar pertinente procedimento fiscal; (2) quanto à empresa, a Receita Federal informou 
sobre a programação de procedimento fiscal. Todavia, não há razões para manter este 
procedimento tramitando apenas no aguardo do resultado de procedimento fiscal a ser 
desenvolvido em relação à mencionada empresa. Na atividade fiscalizatória, realizada pela 
Receita Federal, sendo identificados fatos que, em tese, configurem crimes contra a ordem 
tributária e outros crimes relacionados (como lavagem de dinheiro, corrupção, falsidade 
ideológica, etc), os elementos de informação disponíveis serão encaminhados ao Ministério 
Público, em decorrência de obrigação funcional, por meio de representação fiscal para fins 
penais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, pelas indicações 
anteriores e demais dados constantes nos autos, não há providência, na esfera penal, a ser 
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tomada em relação aos proprietários da empresa (pessoas físicas). Quanto à empresa (pessoa 
jurídica), em que pese o procedimento fiscal a ser desenvolvido por parte da Receita Federal, 
não há, por ora, elementos capazes de demonstrar a ocorrência de crime. 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). 

 
644. Expediente: 1.15.000.001252/2020-20 - Eletrônico  Voto: 3506/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por particular na Sala de 

Atendimento ao Cidadão do MPF, onde informa que seus dados pessoais teriam sido utilizados 
por terceiro de forma fraudulenta para solicitação de Auxílio Emergencial junto à Caixa 
Econômica Federal ' CEF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Oficiada, 
a CEF informou que não há em seu sistema interno registros quanto a eventual existência de 
conta digital aberta para recebimento de benefícios para o CPF informado. Inexistência de 
crime a ser apurado. 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). 

 
645. Expediente: 1.15.000.001606/2021-17 - Eletrônico  Voto: 3588/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). O Juízo do Trabalho da 6ª 

Vara do Trabalho de Fortaleza/CE encaminha cópia da sentença proferida nos autos da ação 
trabalhista, na qual registrou que "(...) o empregado, em réplica, afirmou que foi induzido a 
pedir demissão, sob a promessa de que, se assim procedesse, receberia todas as suas verbas 
rescisórias. Não há prova, contudo, de que tenha sido ludibriado, razão pela qual considero 
válido o pedido de demissão e tenho por verídica a tese da empresa, de que a dispensa sem justa 
causa foi simulada (...)". O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, com os 
seguintes fundamentos: (1) simular demissão para que o empregado possa receber seguro-
desemprego configura o crime de estelionato. Requisitadas informações sobre eventual pedido 
de seguro-desemprego, a Superintendência Regional do Trabalho do Ceará informou que, em 
consulta ao banco de dados, não foi encontrado qualquer requerimento do benefício pelo 
empregado mencionado; (2) não se encontram demonstrados, nos autos, a fraude, a vantagem 
ilícita e o prejuízo alheio; (3) não há registro de que o empregado tenha utilizado meio ardiloso 
para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da União, recebendo, fraudulentamente, seguro-
desemprego; (4) não é possível afirmar sequer que houve tentativa de obtenção fraudulenta de 
seguro-desemprego, eis que a Superintendência Regional do Trabalho do Ceará afirmou não 
ter encontrado qualquer requerimento do benefício pelo empregado referido. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelas indicações anteriores e demais dados 
constantes nos autos, não há elementos mínimos que demonstrem, de forma inequívoca, a 
ocorrência do crime em tela. Trata-se, ao que tudo indica, de questão relacionada à esfera 
trabalhista, já solucionada ou em vias de solução, e sem repercussão criminal. Delito não 
configurado. Inexistência de materialidade delitiva. 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). 

 
646. Expediente: 1.15.002.000132/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3500/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Nordeste 
(BNB), mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e amparo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Determinado mutuário firmou contrato de 
financiamento de R$ 5.000,00 e não aplicou o crédito nos itens financiados, não havendo 
perspectiva de regularização da operação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 
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IV). Ausência, na hipótese, de elementos que permitam concluir que o mutuário utilizou-se de 
meio fraudulento para obter o referido financiamento. Possibilidade de responsabilização cível 
e administrativa, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos 
assumidos junto à instituição financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo 
na conduta. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes da 2ª 
CCR: NF n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o 
Sistema Financeiro Nacional não configurado. 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). 

 
647. Expediente: 1.15.002.000524/2020-54 - Eletrônico  Voto: 3453/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Nordeste 
(BNB), mediante a aplicação em finalidade diversa de recursos federais do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e amparo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Informação de que foi liberada ao beneficiário a quantia de R$ 4.000,00. 
Ausência de elementos que permitam concluir que ele se utilizou de meio fraudulento para 
obter o referido financiamento. Possibilidade de responsabilização cível e administrativa, em 
razão do descumprimento de cláusulas contratuais e compromissos assumidos junto à 
instituição financeira. Carência de elementos indicativos da presença de dolo na conduta. 
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes da 2ª CCR: NF 
n° 1.24.000.001036/2018-51, 721ª Sessão de Revisão, de 13/08/2018; NF nº 
1.23.000.001600/2016-19, 668ª Sessão de Revisão, de 12/12/2016. Eventual crime contra o 
Sistema Financeiro Nacional não configurado. 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). 

 
648. Expediente: 1.15.002.000590/2019-91 - Eletrônico  Voto: 3497/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação, a qual noticia possível prática do crime 

previsto no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista o saque indevido de benefício previdenciário 
após o óbito da beneficiária, ocorrido em 14-11-2010. Consta dos autos que foram sacadas 4 
(quatro) competências, referentes aos meses 11/2010 a 02/2011, gerando o prejuízo de R$ 
2.559,18. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Considerando que a 
beneficiária veio a óbito em 14-11-2010, tem-se que a competência referente ao saque no mês 
de novembro era parcialmente devida. Dessa forma, remanescendo apenas 3 (três) 
competências sacadas indevidamente, é cabível a Orientação nº 4 desta 2ª CCR, que autoriza o 
arquivamento quando não houver prova de dolo no saque de até três benefícios previdenciários. 
Além do mais, o grande lapso temporal decorrido desde a data dos saques até o presente 
momento dificultam sobremaneira a realização de diligências investigatórias aptas a elucidar a 
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). 

 
649. Expediente: 1.16.000.001371/2021-26 - Eletrônico  Voto: 3045/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Procedimento fiscalizatório realizado no Aeroporto Internacional de Brasília, 

no qual ocorreu a apreensão de 04 aparelhos celulares sem a documentação comprobatória de 
sua regular importação. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Mercadoria avaliada em 
U$ 451,25. Tributo iludido no valor de R$ 1.231,90. Promoção de arquivamento fundada na 
aplicação do princípio da insignificância. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 
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75/93). Verifica-se que o valor da mercadoria apreendida está abaixo da cota de isenção fixada 
pela Receita Federal do Brasil em US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da 
América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via 
terrestre, fluvial ou lacustre (art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010). Conduta que 
consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal. Aplicação do Enunciado nº 74 
desta 2ª CCR/MPF 'A importação de mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de 
isenção fixadas pela Receita Federal, mas, em desacordo com os critérios quantitativos e 
temporais preestabelecidos, consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal, 
sendo irrelevante a existência de reiterações no crime de descaminho.' Insistência no 
arquivamento por fundamentos diversos. 

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

 
650. Expediente: 1.17.000.001069/2021-31 - Eletrônico  Voto: 3110/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado para apuração de possíveis irregularidades na 

candidatura de J. G. C. nas eleições municipais de 2012, por suposta violação de política 
afirmativa prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, voltada a promover o aumento da 
participação política feminina; observou-se gastos de campanha insignificantes, com campanha 
inexistente e número 0 (zero) de votos obtidos. Possível prática do crime de falsidade ideológica 
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). Consta dos autos que a investigada prestou declarações; 
afirmou que confeccionou santinhos, mas não chegou a distribuí-los ou participar de comícios; 
não fez campanha porque o filho teria adoecido e teria descoberto que estava grávida; perdeu 
um filho em 2010 e quando o outro filho adoeceu, ficou desestabilizada para dar continuidade 
à campanha. Nesse contexto, o Promotor Eleitoral oficiante verificou não restar típica e 
antijurídica a conduta dos indiciados, vez que não há comprovação ab initio da má fé em inserir 
declaração ou fazer inserir declaração falsa, no documento público de registro de candidatura, 
para fins eleitorais. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento do procedimento; 
remeteu os autos à Procuradoria Regional Eleitoral; a Procuradoria Regional Eleitoral 
determinou a remessa dos autos à 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). Pelo que consta dos autos, há plausibilidade na versão dos fatos apresentada pela 
investigada; não restou demonstrada a intenção de candidatura fraudulenta; ausência de 
elementos mínimos que indiquem a prática de crime eleitoral. Homologação do arquivamento. 

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

 
651. Expediente: 1.17.003.000095/2021-11 - Eletrônico  Voto: 2956/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS-ES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação anônima feita através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. Suposto uso de documentos falsos por parte de três indivíduos para recebimento 
indevido de benefício previdenciário e auxílios do governo. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Dos elementos colhidos na investigação, não se verifica a presença de 
justa causa mínima para propositura de ação penal. Não há elementos objetivos que indiquem 
a ocorrência de fraude. Os supostos beneficiários sequer recebem algum benefício 
previdenciário; e não há indícios de fraude para o recebimento de bolsa família ou auxílio 
emergencial. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
652. Expediente: 1.18.005.000041/2021-07 - Eletrônico  Voto: 3126/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITUMBIARA-GO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda. De acordo com as informações trazidas pela 1ª Vara do Trabalho de 
Itumbiara/GO, o responsável pela empresa noticiada teria firmado acordo com os funcionários 
do estabelecimento que previa a suspensão do contrato de trabalho. Contudo, a despeito do 
acordo firmado, o retorno às atividades da empregada se deu durante o período de suspensão, 
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sem que fossem pagos os encargos trabalhistas e sociais correspondentes. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 14 da Lei nº 14.020/2020 (Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) prevê que: 'As irregularidades 
constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata 
esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990'. Aplica-se ao caso o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Com efeito, no 
caso, o direito violado está protegido por meio de sanções de outra natureza (cíveis ou 
administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência; os fatos não se enquadram 
no crime previsto no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos suficientes da 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
653. Expediente: 1.19.001.000086/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3095/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ-MA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de dano contra patrimônio público 

(art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP). Determinado indivíduo transportou, em um 
veículo, na Rodovia BR-010, carga com excesso de peso. A Procuradora oficiante promoveu o 
arquivamento, com os seguintes fundamentos: não restou evidenciado o dolo específico de 
gerar dano à pista de rolamento; não há delimitação do suposto dano; e a conduta ilícita não é 
recorrente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelo que existe nos 
autos, não é possível afirmar, inequivocamente, que houve ação deliberada do indivíduo de 
causar dano ao patrimônio público. Em complementação, há informações de que a conduta foi 
perpetrada de modo ocasional e de que inexistem elementos capazes de determinar eventual 
dano. 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). 

 
654. Expediente: 1.20.000.000414/2021-23 - Eletrônico  Voto: 2954/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação encaminhada através do Serviço de 

atendimento ao Cidadão, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a qual noticia a 
prática de ameaças contra Oficial de Justiça da 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, que 
se encontrava cumprindo ordem emitida por carta precatória originada na 18ª Vara do Trabalho 
de Belém/PA. Conforme informado pelo Juízo do Trabalho vinculado após notificação para 
prestar mais informações, a Oficial de Justiça, com o fim de cumprir um mandado de penhora, 
solicitou que pudesse entrar na residência; entretanto J. chamou sua irmã, que é advogada, e 
esta impediu que a Oficial de Justiça pudesse entrar no local e afirmou ainda que iria representá-
la no "Tribunal" caso esta insistisse em tentar entrar na casa, ao mesmo tempo em que orientava 
seu irmão a tirar fotos do veículo e da placa do automóvel conduzido pela Oficial de Justiça. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O art. 147 do CP prevê o tipo penal: 
'ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-
lhe mal injusto e grave'. No caso, os fatos descritos nos autos não se enquadram no tipo penal 
do art. 147 do CP. Com efeito, não há indícios mínimos de que houve violência ou ameaça de 
mal injusto ou grave. Ao que tudo indica, parece ter ocorrido desequilíbrio emocional, oriundo 
de indignação do executado e de sua irmã. E o tipo penal exige que a ameaça seja de 'mal injusto 
e grave'. No caso, a afirmação de que iria representar a Oficial de Justiça no 'Tribunal' não se 
enquadra como 'mal injusto e grave'. 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). 

 
655. Expediente: 1.20.000.000630/2021-79 - Eletrônico  Voto: 3503/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Expediente 

instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF, em razão de operação 
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bancária suspeita efetuada por pessoa física. Segundo consta do relatório, o noticiado teria, no 
mês de março/2019, contratado crédito pessoal no valor de R$ 1.008.796,71, com vencimento 
em 05/2019; no entanto, liquidou o contrato em 25/03/2019, demonstrando incompatibilidade 
de transação com sua capacidade financeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Da análise dos autos, verifica-se que os elementos obtidos ao longo da investigação 
não fornecem lastro probatório mínimo de materialidade e autoria delituosa punível, tampouco 
viabilizam a delimitação de linha investigatória idônea. Isso, porque embora o RIF indique 
suposta movimentação atípica envolvendo o noticiado, o patrimônio e renda informados no 
próprio relatório denotam que a movimentação não é, por si incompatível com sua condição 
econômica. Ainda, nota-se que a difusão do RIF se deu em razão de "mídia desabonadora", 
especialmente em razão de envolvimento de "sócios" seus com diversos crimes. Acontece que, 
ao contrário do que consta do documento, a pessoa jurídica em questão não se trata de uma 
empresa, mas de uma associação, a Associação dos Beneficiários da Rodovia da Produção, com 
dezenas de associados. Dessa forma, associar o noticiado a outros associados, como mídia 
desabonadora, sem quaisquer indícios de sua participação, mostra-se descabido. Inexistência 
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento com as ressalvas 
do art. 18 do CPP. 

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

 
656. Expediente: 1.20.000.000683/2021-90 - Eletrônico  Voto: 2881/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de redução a condição análoga 

à de escravo (art. 149, CP). O noticiante relata, de forma anônima, que uma mãe e seu filho, 
ambos indígenas, estariam trabalhando em um mercado do Município de Gaúcha do Norte/MT 
sem carteira assinada ou qualquer outro contrato formal de trabalho, sem salário fixo, recebendo 
apenas alguns produtos alimentícios e pequenos valores em dinheiro. As informações foram 
encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, o qual determinou a instauração de Inquérito 
Civil para apurar os fatos trazidos, bem como para inclusão em programação de fiscalização. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Considerando o relato trazido pelo 
representante, constatou-se a possível prática de irregularidades trabalhistas em relação aos 
indígenas, uma vez que não foram mencionados maus tratos físicos, de impedimento de saírem 
do local, de exaustão física, de tratamento degradante. Assim, no presente momento, não há 
elementos que denotem a ocorrência do crime do art. 149. Ausência de materialidade. 
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). 

 
657. Expediente: 1.20.000.000726/2021-37 - Eletrônico  Voto: 3182/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal (CEF) 

para apurar possível pratica dos crimes de falsificação de documento público e uso de 
documento falso por determinada pessoa, prestadora de serviços de uma empresa, a qual é ou 
era correspondente bancário da instituição financeira mencionada (CP, art. 297 e art. 304). 
Segundo os autos, durante contratação de financiamento habitacional na CEF, foi apresentada 
certidão de matrícula de um imóvel com adulteração do nome da vendedora. O correspondente 
bancário da instituição financeira, ao tomar ciência da situação, apresentou defesa escrita; 
esclareceu que a prestadora de serviço, de forma arbitrária, sem consentimento da empresa, 
havia alterado o nome da vendedora na referida certidão, ao constatar que este estava 
incompleto na matrícula do imóvel. De acordo com o correspondente bancário, a prestadora de 
serviço acrescentou o último sobrenome da vendedora sem aguardar a emissão da certidão 
retificada pelo cartório, acreditando que agilizaria o processo de financiamento. A adulteração 
do documento foi rapidamente constatada pela CEF. O membro do MPF oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: (1) a falsidade do documento foi 
prontamente identificada pela instituição financeira, que afirmou que a adulteração teria se dado 
por meio de colagem, de maneira rudimentar; (2) o documento adulterado não foi apto para 
ludibriar terceiros, sendo destituído de potencialidade lesiva. Configurada a hipótese de crime 
impossível, nos termos do art. 17 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Conforme acima indicado, a adulteração do documento foi feita por meio de colagem, de 
maneira rudimentar. Ademais, a adulteração foi reconhecida de plano e não teve aptidão para 
enganar e causar prejuízo ao destinatário (CEF). Hipótese, portanto, de falsificação grosseira. 
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Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado. Precedente da 2ª CCR: Procedimento n° 
1.30.020.000418/2018-21, Sessão n° 725, de 26/09/2018, unânime. 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). 

 
658. Expediente: 1.20.004.000363/2020-19 - Eletrônico  Voto: 3441/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal autuado com a finalidade de iniciar as tratativas para 

celebração de acordo de não persecução penal - ANPP, com os réus, já denunciados pelo MPF 
nos autos de ação penal, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No que toca ao réu J., foi oferecido o ANPP, 
aceito, assinado e peticionado em Juízo para fins de homologação. Por outro lado, restou 
infrutífera a tentativa de localizar a ré M. S., em que pese a comunicação ter sido encaminhada 
em 20-10-2020, portanto, há cerca de 10 meses. Nesta perspectiva, não subsiste razões para 
continuidade de tramitação do procedimento, porquanto o objeto foi exaurido em relação ao 
réu J., e como não fora encontrada a ré M. S., e o Procurador da República oficiante informou 
que o Ministério Público Federal desiste de oferecer o ANPP a esta ré. Inexistência de 
elementos que justifiquem a manutenção do feito. Homologação do arquivamento. 

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

 
659. Expediente: 1.21.003.000120/2021-34 - Eletrônico  Voto: 3488/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NAVIRAÍ-MS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Investigados flagrados 

transportando, após haver importado, do Paraguai para o Brasil, mercadorias estrangeiras 
(perfumes e bebidas) avaliados em R$ 825,89 (U$ 159,00), sem a documentação comprobatória 
de sua regular importação. Tributos iludidos no valor de R$ 412,95. Promoção de arquivamento 
com base no princípio da insignificância. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 
75/93). Verifica-se que o valor das mercadorias apreendidas foi no valor U$ 159,00, estando 
abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil em US$ 500,00 (quinhentos 
dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante 
ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre (art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 
1059/2010). Conduta que consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal. 
Aplicação do Enunciado nº 74 desta 2ª CCR/MPF 'A importação de mercadorias permitidas 
dentro dos limites das cotas de isenção fixadas pela Receita Federal, mas, em desacordo com 
os critérios quantitativos e temporais preestabelecidos, consiste em infração administrativa, 
atípica na esfera criminal, sendo irrelevante a existência de reiterações no crime de 
descaminho.' Homologação do arquivamento por motivo diverso. 

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

 
660. Expediente: 1.21.003.000130/2021-70 - Eletrônico  Voto: 3490/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NAVIRAÍ-MS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Investigado flagrado 

transportando, após haver importado, do Paraguai para o Brasil, 05 pneus avaliados em R$ 
1.139,49 (U$ 210,00), sem a documentação comprobatória de sua regular importação. Tributo 
iludido no valor de R$ 556,75. Promoção de arquivamento fundado na insignificância da 
conduta. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Valor da mercadoria 
apreendida abaixo da cota de isenção, bem como abaixo do patamar de R$ 20.000,00. Ainda, 
consta dos autos, que o investigado possui outros dois registros anteriores, ocorridos em 
07/2019 e 01/2020, nos quais foram importadas mercadorias no valor de R$ 1.169,64 e R$ 
1.915,74, respectivamente. Verifica-se que o valor das mercadorias apreendidas nas atuações 
anteriores também estão abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil em 
US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra 
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moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre (art. 33 da 
Instrução Normativa RFB nº 1059/2010). Dessa forma, há que se desconsiderar as atuações 
anteriores para efeito de reiteração delitiva. Conduta que consiste em infração administrativa, 
atípica na esfera criminal. Aplicação do Enunciado nº 74 desta 2ª CCR/MPF 'A importação de 
mercadorias permitidas dentro dos limites das cotas de isenção fixadas pela Receita Federal, 
mas, em desacordo com os critérios quantitativos e temporais preestabelecidos, consiste em 
infração administrativa, atípica na esfera criminal, sendo irrelevante a existência de reiterações 
no crime de descaminho.' Homologação do arquivamento por motivo diverso. 

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

 
661. Expediente: 1.22.000.000818/2021-42 - Eletrônico  Voto: 3195/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela PRT ' 3ª Região, o qual noticia 

possível prática do crime previsto no art. 203 do CP, por parte de diversas empresas, tendo em 
vista suposta utilização do mecanismo de pejotização, que consiste na contratação de serviços 
exercidos por pessoas físicas, mas realizada por meio de pessoa jurídica constituída 
especialmente para esse fim, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego existentes, 
burlando direitos trabalhistas. Consta dos autos que houve instauração de inquérito civil no 
âmbito do MPT; o MPT verificou que a pejotização noticiada não mais ocorre, uma vez que os 
profissionais cujas atividades foram identificadas na denúncia, atualmente, são contratados pela 
CLT; o MPT promoveu o arquivamento do referido procedimento; além disso, o MPT destacou 
que as eventuais irregularidades trabalhistas noticiadas foram praticadas em período anterior 
ao ano de 2017; diante disso, o Procurador da República oficiante concluiu que o crime previsto 
no art. 203, CP, estaria prescrito (art. 109, inciso V, CP). Por fim, no que se refere à possível 
prática de crimes tributários e de apropriação indébita previdenciária, o Procurador da 
República oficiante entendeu que conforme manifesto através da Súmula Vinculante nº 24 do 
STF e de Enunciado ministerial, a prática dos crimes tributários e de apropriação indébita 
previdenciária depende da constituição definitiva de crédito tributário, não bastando para 
caracterizar o delito a mera prática da conduta tipificada. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). De fato, não se verifica a prática do crime previsto no art. 203 do CP; o 
MPT verificou que a pejotização noticiada não mais ocorre; além disso, crime porventura 
praticado em período anterior a 2017 estaria prescrito (art. 109, V, CP). Em relação à possível 
prática de crimes tributários e de apropriação indébita previdenciária, cumpre observar o 
Enunciado nº 79 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). 

 
662. Expediente: 1.22.000.001085/2021-63 - Eletrônico  Voto: 2931/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda. De acordo com as informações trazidas pelo Ministério Público do 
Trabalho, o responsável pela empresa noticiada teria firmado acordo com os funcionários do 
estabelecimento que previa a redução da jornada de trabalho, circunstância que autorizaria o 
recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Contudo, a 
despeito do acordo firmado e do recebimento do benefício por parte dos funcionários, a jornada 
de trabalho não teria sido reduzida. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 14 da referida lei 
estabelece que: 'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos 
acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplicação do princípio da intervenção mínima. 
Direito violado protegido por meio de sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). 
Além disso, não há relatos de fraude ou violência; os fatos não se enquadram no crime previsto 
no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos suficientes da materialidade delitiva. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
663. Expediente: 1.22.000.001777/2021-10 - Eletrônico  Voto: 3097/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar supostos delitos de sonegação de contribuição 

previdenciária, frustração de direito trabalhista e uso de documento falso, mediante a omissão 
de dados em documentos trabalhistas. Determinada empresa teria contratado os serviços de um 
indivíduo sem o reconhecimento de múltiplos direitos trabalhistas, motivo pelo qual foi 
condenada a conceder todos os benefícios suprimidos e a recolher contribuições previdenciárias 
sobre as parcelas deferidas. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito; 
apresentou a seguinte fundamentação: (1) na hipótese, o crime de falso seria instrumental em 
relação ao crime de não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas; (2) em 
consulta aos autos, verificou-se a existência de acordo celebrado entre as partes, registrando-se 
nesse a quitação do débito previdenciário no valor de R$ 12.351,84, com a consequente 
extinção da execução; (3) os crimes de sonegação e apropriação indébita previdenciária são 
crimes materiais, exigindo, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico 
consistente em dano à Previdência; (4) caso haja adimplemento, quitação junto à Fazenda 
Nacional, não há que se falar em produção de dano concreto; (5) a conduta, em relação ao crime 
de frustração de direito trabalhista, foi praticada pela empresa contra o indivíduo em momento 
anterior a 29-06-2016 e foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, pois a pena máxima 
cominada é de dois anos e, por consequência, o prazo prescricional é de quatro anos. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, com base nos fundamentos da 
promoção de arquivamento, não há, por ora, elementos mínimos que demonstrem materialidade 
em relação aos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e uso de documento falso 
mediante a omissão de dados em documentos trabalhistas. Ademais, quanto ao crime de 
frustração de direito trabalhista, há informação sobre prescrição da pretensão punitiva. 
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). 

 
664. Expediente: 1.22.000.001853/2021-89 - Eletrônico  Voto: 3405/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda. De acordo com as informações trazidas pelo Ministério Público do 
Trabalho, o responsável pela empresa noticiada teria firmado acordo com os funcionários do 
estabelecimento que previa a redução da jornada de trabalho, circunstância que autorizaria o 
recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Contudo, a 
despeito do acordo firmado e do recebimento do benefício por parte dos funcionários, a jornada 
de trabalho não teria sido reduzida. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O art. 14 da Lei 
n. 14.020/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) prevê que: 
'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de 
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato 
de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplica-se ao caso o princípio da intervenção mínima do Direito 
Penal. Com efeito, no caso, o direito violado está protegido por meio de sanções de outra 
natureza (cíveis ou administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência; os fatos 
não se enquadram no crime previsto no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos 
suficientes da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
665. Expediente: 1.22.000.001854/2021-23 - Eletrônico  Voto: 2882/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de notitia criminis encaminhada pelo Juízo da 6ª Vara do 

Trabalho de Contagem/MG para apurar suposta conduta criminosa praticada pela 1ª reclamada 
juntamente com a reclamante. Conforme relatado na sentença trabalhista, com base em áudios 
degravados, os referidos representados teriam feito uma colusão, na qual a 1ª reclamada 
confessaria os fatos alegados pelo reclamante; e, com isso, faria com a 2ª e 3ª reclamadas, 
empresas responsáveis subsidiariamente, arcassem com as verbas trabalhistas devidas. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventual deslealdade processual que deve ser 
enfrentada por meio de regras do CPC, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao 
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pagamento de multa e ainda a punição disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia. Previsão 
de sanção civil por litigância de má-fé suficiente para reprimir a conduta. Subsidiariedade do 
Direito Penal. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR. Nesse sentido, precedente da 2ª CCR: 
Processo nº 0818534-45.2019.4.05.8300, Sessão de Revisão nº 786, de 19/10/2020, unânime, 
NF 1.34.001.004107/2019-00, 768ª Sessão, de 27-04-2020, unânime. Falta de justa causa para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
666. Expediente: 1.22.000.001902/2020-01 - Eletrônico  Voto: 3509/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda. De acordo com as informações trazidas pelo Ministério Público do 
Trabalho/MG, o responsável pela empresa noticiada teria firmado acordo com os funcionários 
do estabelecimento de redução de jornada. Contudo, a despeito do acordo firmado, estariam 
trabalhando em horário integral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oficiada, 
a Superintendência Regional do Trabalho em Belo Horizonte/MG submeteu a empresa 
representada à fiscalização e não constatou a existência de irregularidades atinentes ao 
recebimento do Auxílio Emergencial. Com efeito, os Autos de Infração lavrados disseram 
respeito apenas a atrasos no pagamento de salários e 13º salário, tendo a Fiscalização adotado 
as providências administrativas pertinentes. 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). 

 
667. Expediente: 1.22.000.001960/2020-26 - Eletrônico  Voto: 3048/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia 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, o qual noticia movimentações 
financeiras atípicas por parte de pessoas jurídicas ligadas ao agronegócio. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Indícios de crime tributário anterior à lavagem de 
capitais. A Receita Federal do Brasil foi oficiada sobre as comunicações irregulares noticiadas 
pelo COAF, e já expressou seu intento em analisar as informações colhidas através deste 
procedimento e incluir a empresa representada em rotina de aprofundamento, a qual certamente 
ensejará a abertura de procedimento administrativo fiscal e, no fim, a lavratura de 
Representação Fiscal para Fins Penais, se evidenciada a prática de quaisquer ilícitos de natureza 
tributária. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Crime antecedente de 
natureza material. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante/STF. Inexistência de 
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento com as ressalvas 
do art. 18 do CPP. 

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

 
668. Expediente: 1.22.002.000021/2021-25 - Eletrônico  Voto: 3491/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: NOTICIA DE FATO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR 

AGENTES DA ANTT. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INCISO IV). AUSÊNCIA DE 
CRIME. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para 
apurar a suposta prática do crime previsto no art. 330 do CP ou abuso de autoridade, por agentes 
da ANTT que teriam desobedecido ordem judicial para que se abstivessem de exercer qualquer 
ato que obstaculizasse o desempenho da atividade de fretamento da noticiante, sob a alegação 
de clandestinidade na prestação de serviço ou qualquer outra que extrapolasse a regular 
fiscalização de trânsito e segurança. 2. Consta dos autos que agentes da ANTT teriam 
interrompido, em duas oportunidades distintas, viagens intermediadas pela noticiante, que é 
uma empresa de tecnologia que opera plataforma digital de intermediação de viagens 
rodoviárias interestaduais e intermunicipais, em razão dos veículos autuados não possuírem 
autorização para realizar as ditas viagens. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 
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arquivamento dos autos por entender que os agentes atuavam no estrito cumprimento de seus 
deveres funcionais, já que a decisão judicial consignou, também, que as autoridades deveriam 
fiscalizar as viagens intermediadas pela noticiante como qualquer outro fretamento contratado 
por meios tradicionais. 4. A noticiante apresentou recurso contra o arquivamento; alegou, em 
síntese, que as viagens possuíam sim autorização; a documentação apresentada pela ANTT para 
justificar as autuações seriam prints do sistema da autarquia obtidos a partir de critérios de 
pesquisa errôneos, já que a autorização para a viagem deveria ter sido pesquisada em um outro 
campo; e evidente desorganização no sistema interno do ANTT. 5. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). 6. Apesar de respeitáveis os argumentos expostos pela 
noticiante, não se verifica conduta criminosa nos fatos narrados. 7. Tem-se que na autuação 
realizada no dia 18-10-2020, a ANTT alegou que: i) 'a consulta da licença apresentada pela 
autuada em seus bancos de dados retornou com a informação `Número da Autorização de 
Viagem inválida (Cancelada) ou Autorização não Emitida''; ii) 'a referida licença tampouco 
constava em listagens de autorizações de viagem determinadas por decisões judiciais'; e iii) 'o 
veículo utilizado não está cadastrado em sua frota (inativo)'. Já na autuação realizada no dia 
22-11-2020, a ANTT alegou que 'ao pesquisar pela Licença de Viagem nº 0005312669 
constatou-se que esta foi emitida para ser executada pelo veículo de placa FFI-2A38 e não pelo 
veículo flagrado na execução do serviço, a saber, o veículo de placa EJW-9283' 8. Conforme 
se verifica, as autuações não se deram em razão do simples fato das viagens serem 
intermediadas pela empresa noticiante, em descumprimento ao ordenamento judicial, e sim por 
conta da realização de fiscalização de trânsito ordinária, a qual, como bem salientou o 
Procurador oficiante, restou ressalvada no comando judicial. 9. De toda sorte, a despeito de as 
viagens possuírem ou não autorização devida, tem-se que ' como afirmado pela noticiante - a 
desorganização do sistema interno da ANTT, conjugado a utilização de critérios de pesquisa 
indevidos, afastam a conclusão de que os agentes agiam com o intuito de descumprir ordem 
judicial, já que se acreditava que as informações constantes do sistema correspondiam à 
verdade. 10. Dessa forma, apesar dos argumentos apresentados pela empresa se prestarem a 
combater a autuação no âmbito administrativo, não se prestam, por outro lado, aptos a 
configurar conduta criminosa. 11. Homologação do arquivamento. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
O advogado Dr. Daniel Allan Burg, OAB/SP Nº 289165, realizou sustentação oral. 

 
669. Expediente: 1.22.020.000151/2020-69 - Eletrônico  Voto: 3510/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-
MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVISÃO (LC Nº 

75/93, ART. 62, IV). PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível crime contra a ordem 
tributária. Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), na qual noticia que centro de ensino 
teria omitido em GFIP, entre julho de 2007 e dezembro de 2008, a remuneração de todos os 
segurados empregados e contribuintes individuais (DEBCAD 37.247.690-2). 2. Sem mais 
explicações, a RFB juntou à representação mais oito autos de infração, os quais encontram-se 
parcelados administrativamente, alguns inclusive com os parcelamentos liquidados. 3. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 4. Preliminarmente, quanto aos autos de infração 
encaminhados em situação de parcelamento, cabe o disposto no Enunciado nº 19 da 2ª CCR: 
'Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do débito, os 
autos de investigação correspondentes poderão ser arquivados na origem, sendo desarquivados 
na hipótese do § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11'. 5. 
Quanto ao DEBCAD 37.247.690-2, no valor de R$ 51.874,96, que encontra-se com a dívida 
ativa, insta esclarecer alguns fatos constantes dos autos: durante a fiscalização, que ocorreu no 
ano de 2010, a empresa não apresentou escrituração contábil para que os valores fossem 
comparados com aqueles informados na GFIP. A empresa apresentou boletim de ocorrência 
emitido pela Defesa Civil em 02/01/2009, que relata a perda de documentos em razão de 
enchente ocorrida no Município de Cataguases. Assim, para atender aos auditores, os livros-
razão e diário ' que foram perdidos na enchente ' foram reconstituídos, naquele momento, pelos 
representantes da empresa, com base em documentos que também foram reconstituídos durante 
aquela fiscalização. Após a análise nos sistemas da Receita, verificou-se divergência entre 
valores anteriormente declarados na GFIP e aqueles informados no momento da fiscalização. 
No relatório, consta a ressalva que os valores informados na DIRF e recolhido em época própria 
são condizentes com as remunerações informadas nas GFIPs e RAIS anteriores. Por outro lado, 
as remunerações informadas tanto nas folhas de pagamento quanto nas GFIPs, reconstituídas 
pela empresa, não correspondem aos valores informados na época. 6. Como bem ressaltou o 
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Procurador oficiante 'Não é demais registrar que declarar impostos de uma empresa com base 
em documentos existentes já é algo trabalhoso, que requer cuidado e atenção para que não se 
declare qualquer informação errada. Tendo isso em mente, é totalmente plausível que ocorram 
erros ao elaborar-se livros-razão e diários a partir de documentos reconstituídos dois ou três 
anos após o fato gerador, devido a uma enchente que ocorreu no município sede da empresa. 
['] Embora a Receita Federal tenha adotado como comportamento padrão o encaminhamento 
de Representações Fiscais Para Fins Penais ao MPF de forma automática, sem qualquer 
reflexão sobre o caráter criminosos da conduta, não se pode confundir meros erros materiais na 
reconstituição de documentos com a prática do crime de sonegação previdenciária, que 
pressupõe o dolo dos agentes em ludibriar o Fisco.' 7. De fato, verifica-se que os fatos descritos 
nos autos não se mostram suficientes à demonstração de que houve uma ação deliberada e com 
o objetivo de praticar fraude contra a Receita Federal, mister tendo em conta que a própria RFB 
reconheceu que os valores informados na DIRF e recolhido em época própria são condizentes 
com as remunerações informadas nas GFIPs e RAIS anteriores. 8. Inexistência de dolo na 
conduta e 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). 

 
670. Expediente: 1.23.005.000432/2020-72 - Eletrônico  Voto: 3044/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Informação de 

possível recebimento indevido de auxílio emergencial por parte de candidato a Vereador do 
Município de São Félix do Xingu/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Oficiada, a CEF encaminhou uma planilha na qual consta o nome de todos os candidatos 
identificados, o CPF, data de nascimento, banco, agência, conta e valor das parcelas recebidas. 
No entanto, não consta recebimento de valores por parte do candidato investigado. 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). 

 
671. Expediente: 1.24.000.000334/2021-29 - Eletrônico  Voto: 3034/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada com a finalidade de apurar a prática de crime de estelionato tentado, 

tipificado no art. 171, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do CP. Segundo consta, o noticiado (reclamante 
de ação trabalhista) teria apresentado Laudo Técnico de Condições de Trabalho com 
informações adulteradas perante Juízo Trabalhista, com a finalidade de comprovar períodos 
laborais em atividade especial (exposição a agente nocivo). Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inciso IV). Conforme se observa dos autos, o Juízo do Trabalho teve fácil acesso 
aos elementos caracterizadores da fraude; o ato praticado pelo reclamante não foi capaz de 
induzi-lo em erro; e, por consequência, lesar o Poder Judiciário, já que se tratava de falsificação 
grosseira. A fraude foi descoberta pelo Juízo do Trabalho no curso do processo, o que impediu 
o resultado almejado pelo autor da ação. Assim, no caso, trata-se de deslealdade processual 
com o enquadramento nas regras processuais do CPC. No caso, não cabe o enquadramento na 
esfera do direito penal, dado o seu caráter subsidiário. Registre-se, por último, que não houve 
prejuízo ao INSS. 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). 

 
672. Expediente: 1.24.000.000901/2021-47 - Eletrônico  Voto: 3047/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de documentação remetida por e-mail 

pelo Juiz Eleitoral da 77ª Zona Eleitoral, com o fim de apurar alguma possível irregularidade 
nas transações efetivadas pelos candidatos investigados durante a campanha eleitoral nas 
Eleições Municipais de 2020. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). 
Encaminhada a documentação à autoridade policial especializada, não se verificou indícios de 
irregularidades. Em relação a um dos investigados, os documentos foram acompanhados de 
notas fiscais e comprovantes de pagamento; quanto ao outro, consignou que há apenas um 
recibo eleitoral de doação oriunda da direção do partido. Ainda, em diligência informal junto 
ao Cartório Eleitoral, a Promotora Eleitoral oficiante buscou maiores informações e 
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documentos a fim de subsidiar a investigação que foi solicitada pelo Juiz Eleitoral, contudo, 
não obteve nada além do que já havia sido remetido anteriormente. 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). 

 
673. Expediente: 1.25.000.000067/2021-52 - Eletrônico  Voto: 3586/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 

3º). Representação realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão com notícia de que 
determinado banco teria realizado dois empréstimos consignados, junto ao INSS, em nome da 
vítima, ora representante/noticiante, sem autorização ou conhecimento dela. Em 13-12-2020, o 
banco realizou o primeiro empréstimo consignado, junto ao INSS, em nome da vítima, no valor 
de R$ 14.000,00. Após manifestação da vítima, o contrato foi cancelado em 15-12-2020. Nesse 
mesmo dia, o banco realizou nova averbação, no valor de R$ 4.000,00, junto ao INSS, em nome 
da vítima. Alegou que ambos os empréstimos foram feitos sem autorização e que não foi 
recebido nenhum dinheiro na conta bancária. O membro do MPF oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, sob os seguintes fundamentos: (1) o extrato de empréstimos consignados 
registra que a noticiante tem quatro empréstimos, mas em bancos diferentes do indicado na 
representação; (2) o histórico de consignações registra que as duas operações noticiadas pela 
representante foram excluídas pelo banco; (3) a Autarquia Previdenciária informou que não 
foram encontrados empréstimos consignados em nome do banco indicado na representação 
sobre o benefício da segurada em comento; (4) não existe materialidade delitiva de crime 
federal, já que não houve prejuízo ao INSS. Se houve crime, foi fraude praticada contra o banco 
indicado na representação, que teria que ressarcir a noticiante caso o banco persistisse na 
cobrança em prejuízo dela. Nesse caso, caberia ao banco representar contra a pessoa que 
praticou fraude contra ele (CP, art. 171, § 5º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). De fato, pelas indicações anteriores e demais dados constantes nos autos, não restou 
demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência do crime de estelionato majorado. Ausência 
de fraude e/ou prejuízo à Autarquia Previdenciária (INSS). Considerando que as duas 
averbações foram excluídas, poder-se-ia cogitar em equívoco por parte do banco. Eventual 
desdobramento, se existente, por exemplo, fraude e/ou prejuízo ao banco e/ou vítima 
(estelionato simples consumado ou tentado), por envolver interesse exclusivamente particular, 
deve ser discutido na esfera estadual competente, com observância da legislação de regência. 
Delito de estelionato majorado não configurado. Inexistência de materialidade delitiva. 
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). 

 
674. Expediente: 1.25.000.000978/2021-80 - Eletrônico  Voto: 3180/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual relata a 

suposta prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em vista a apreensão de 
mercadorias sem a comprovação da regular importação para o território nacional. A apreensão 
aconteceu em 17-04-2020. As mercadorias foram avaliadas em R$ 25.482,38 e os impostos 
iludidos foram estimados em R$ 8.452,61. O investigado (pessoa física) registra outra 
apreensão por conduta semelhante, em 04-08-2020, na qual os tributos iludidos alcançam o 
montante de R$ 2.446,53. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
procedimento, 'na medida em que o valor sonegado não supera o montante de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) parâmetro utilizado pelo Estado para a cobrança de créditos tributários'. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A rigor, não há que se falar em reiteração 
delitiva, uma vez que a apreensão indicada neste procedimento se deu em momento anterior 
(17-04-2020) à outra apreensão registrada pela Receita Federal em desfavor do investigado (04-
08-2020). Por esse motivo, a apreensão em análise nestes autos não pode ser considerada como 
reiteração, tendo em vista que a outra apreensão registrada pelo investigado é posterior a essa. 
Observa-se, assim, a parte final 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)'. De qualquer sorte, por 
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cautela, em face do registro de conduta posterior por fatos semelhantes, cabe o arquivamento, 
com a ressalva do art. 18 do CPP. 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). 

 
675. Expediente: 1.25.000.001991/2021-56 - Eletrônico  Voto: 3486/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 

1º, inciso IV, do CP). Apreensão de 176 maços de essência para narguilé de origem estrangeira. 
Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV da LC 75/93). Aplicação do mesmo entendimento, 
consolidado do Enunciado nº 90 da 2ª CCR, que estabelece que '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 176 maços de essência para narguilé no valor de R$ 
1.386,88. Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. Excepcional 
reconhecimento da insignificância da conduta ora investigada. Insistência no arquivamento por 
fundamentos diversos. 

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

 
676. Expediente: 1.25.008.001169/2021-15 - Eletrônico  Voto: 3574/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente encaminhado pela Polícia Federal em Ponta 

Grossa/PR, instaurado a partir de demanda originária do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária ' INCRA, o qual solicita a investigação de possíveis práticas criminosas 
perpetradas por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra ' MST. A notícia 
dizia respeito a diversas condutas, praticadas em locais distintos, por diferentes indivíduos; por 
essa razão, houve o desmembramento da apuração, cabendo à investigação realizada nestes 
autos, os fatos relacionados ao Município de Ortigueira. Os fatos noticiados são os seguintes: 
'3) Projetos de Assentamentos e Acampamentos de Maior Atuação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 3.9) Acampamento Maila Sabrina, localizado entre os 
Municípios de Faxinal e Ortigueira/PR; - Imóvel de propriedade particular, ocupado por 
aproximadamente 200 (duzentas) famílias, coordenadas pelo MST, um dos coordenadores local 
[...]; - Há uma alta exploração agrícola no acampamento, com renda acima de três salários 
mínimos; - Há exploração agrícola, mas parte de sua colheita e de qualquer transação, fica como 
taxa para coordenação local; - Todas as famílias são obrigadas a participar de manifestações, 
ocupações e tirar guarita, e ainda, contribuir com alimentos no ato da ação, do contrário são 
expulsas; - Há criação de bubalinos leiteiros e cortes, explorado pelo MST. Há indícios que 
aproximadamente 30 (trinta) cabeças de búfalos, são originários dos Proprietários [...]. - Há 
uma Escola Municipal, Estadual do Fundamental ao Médio e Posto de Saúde Municipal.' O 
Procurador da República oficiante entendeu que a narrativa apresentada pelo representante do 
INCRA (que não se identificou), além de ser genérica, não indica a ocorrência de nenhuma 
conduta penalmente tipificada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Realmente, os fatos indicados na representação, em princípio, não descrevem a prática de 
crime; verifica-se o relato de situações bastante vagas ('as famílias são obrigadas a participar 
de manifestações'). Além disso, cumpre destacar que o expediente instaurado no âmbito da 
Polícia Federal foi arquivado; sobre isso, eis os fundamentos apresentados pelo Delegado de 
Polícia Federal: 'entendo também que a notícia genérica sobre possibilidade de delitos e não 
fatos concretos para apuração, ou seja, especulações, com a agravante de que são dirigidas 
especificamente contra o MST, havendo possibilidade de motivação por viés ideológico, que 
tem permeado atualmente a administração federal'. Fato atípico. 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). 
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677. Expediente: 1.28.000.001400/2020-58 - Eletrônico  Voto: 3508/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda. De acordo com as informações trazidas pelo Ministério Público do 
Trabalho/RN, o responsável pela empresa noticiada teria firmado acordo com os funcionários 
do estabelecimento de redução de jornada. Contudo, a despeito do acordo firmado, o 
empregador estaria exigindo o cumprimento do horário de trabalho superior ao acordado. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O art. 14 da Lei nº 14.020/2020 (Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) prevê que: 'As irregularidades 
constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata 
esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990'. Aplica-se ao caso o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Com efeito, no 
caso, o direito violado está protegido por meio de sanções de outra natureza (cíveis ou 
administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência; os fatos não se enquadram 
no crime previsto no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos suficientes da 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
678. Expediente: 1.29.000.000923/2021-21 - Eletrônico  Voto: 3454/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, arrematante de um automóvel em hasta 
pública na seara federal deixou de realizar o pagamento do respectivo montante ofertado. 
Ausência de materialidade quanto ao crime tipificado no art. 358 do CP, uma vez que a 
arrematação, no caso, se concretizou sem qualquer percalço, de modo que apenas o seu 
exaurimento mediante o respectivo pagamento é que restou frustrado. Trata-se de ato que 
configura ilícito civil. Sanções cíveis já aplicadas pelo Juízo da causa. Precedentes da 2ª CCR: 
NF 1.22.000.002383/2020-90, sessão 786, 19-10-2020, à unanimidade, Relator Paulo Eduardo 
Bueno. Homologação do arquivamento. 

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

 
679. Expediente: 1.29.000.001242/2021-80 - Eletrônico  Voto: 3504/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia 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, o qual noticia movimentações 
financeiras atípicas por parte de pessoas físicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Indícios de crime tributário anterior à lavagem de capitais. A Receita Federal do Brasil 
foi oficiada sobre as comunicações irregulares noticiadas pelo COAF. Em resposta, informou 
que apesar de haver indícios de irregularidades tributárias, estes estão aquém dos critérios de 
relevância fiscal, estratégia institucional e condições operacionais, nos termos do art. 8º da 
Portaria 551/2013. Crime antecedente de natureza material. Ausência, até o momento, de 
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula 
Vinculante/STF. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do 
arquivamento com as ressalvas do art. 18 do CPP. 

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

 
680. Expediente: 1.29.000.001825/2021-19 - Eletrônico  Voto: 3452/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 

7.492/86, art. 20). Suposta irregularidade em crédito contratado com o Banco do Brasil (agente 
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financeiro), com aplicação em finalidade diversa de recursos federais do programa 
MODERFROTA, em operação realizada no âmbito da modalidade BNDES FINAME. A 
conduta irregular consistiria na não apresentação, pelo Agente Financeiro, de documentos 
comprobatórios do cumprimento dos requisitos exigidos para a contratação da renegociação 
beneficiada com subvenção econômica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 
IV). No caso em análise, verifica-se que o próprio noticiante deixa claro que a irregularidade 
em questão consiste na não apresentação, pelo Agente Financeiro ' no caso, o Banco do Brasil 
-, de 'documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos exigidos para a contratação 
da renegociação beneficiada com subvenção econômica'. Verifica-se, ainda, que, na operação 
em questão, não foi verificada hipótese de não comprovação física e/ou financeira da realização 
do projeto objeto da colaboração financeira, tampouco aplicação dos recursos em finalidade 
diversa daquela prevista no instrumento formalizador da operação, consoante se depreende dos 
argumentos apresentados pelo Banco do Brasil e acatados pelo ADIG/DEPR. Logo, ao que 
tudo indica, não há desvio de finalidade nem referência à fraude na obtenção ou mesmo desvio 
dos valores obtidos no financiamento. À vista da documentação acostada aos autos, portanto, 
verifica-se que as irregularidades constatadas pelo BNDES estão inseridas na relação mantida 
entre ele e o Agente Financeiro, afrontando apenas os normativos do próprio BNDES. Ademais, 
consta dos autos que, em 15/09/2019, o Agente Financeiro efetuou o pagamento referente às 
penalidades impostas (previstas no art. 47 das 'Disposições Aplicáveis aos Contratos do 
BNDES' para operação irregular), acrescidos da diferença da subvenção econômica recebida 
em razão das renegociações do contrato, apuradas no projeto de regularização financeira da 
Carteira de Operações Indiretas Automáticas firmadas com recursos do BNDES, no âmbito dos 
Programas Agropecuários do Governo Federal, constando dita operação como 'liquidada'. 
Portanto, nota-se que os recursos do financiamento liberados ao Agente Financeiro foram 
liquidados junto ao BNDES, bem como a penalidade imposta, não havendo, pois, prejuízo às 
partes. Eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional não configurado. Homologação 
do arquivamento. 

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

 
681. Expediente: 1.29.000.001905/2021-66 - Eletrônico  Voto: 3006/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda. De acordo com as informações trazidas pelo Ministério Público do 
Trabalho, o responsável pela empresa noticiada teria firmado acordo com os funcionários do 
estabelecimento que previa a redução da jornada de trabalho, circunstância que autorizaria o 
recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Contudo, a 
despeito do acordo firmado e do recebimento do benefício por parte dos funcionários, a jornada 
de trabalho não teria sido reduzida. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O art. 14 da Lei 
n. 14.020/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) prevê que: 
'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de 
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato 
de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990'. Aplica-se ao caso o princípio da intervenção mínima do Direito 
Penal. Com efeito, no caso, o direito violado está protegido por meio de sanções de outra 
natureza (cíveis ou administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência; os fatos 
não se enquadram no crime previsto no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos 
suficientes da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
682. Expediente: 1.29.000.004090/2020-96 - Eletrônico  Voto: 3160/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato, instaurada a partir do encaminhamento de Processo Administrativo pela 

Comissão de Valores Mobiliários, no qual se constatou indícios da prática do crime previsto no 
art. 16 da Lei nº 7.492/86, praticado, em tese, pelos administradores da empresa privada. 
Segundo consta, a empresa noticiada ofertava, através de seu site, modalidade de investimento 
imobiliário, através do modelo de negócios Peer-To-Peer Lending. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diligências investigatórias, verificou-se que a 
empresa noticiada não atua como instituição financeira propriamente dita; sua atuação é no 
sentido de fazer a intermediação entre o cliente e a instituição bancária. Nesse sentido, o 
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BACEN confirmou que a empresa noticiada possui autorização para funcionar como 
correspondente bancário de banco privado. Ausência de elementos suficientes para caracterizar 
o crime previsto no art. 16 da Lei 7.492/1986. Homologação do arquivamento. 

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

 
683. Expediente: 1.30.001.000425/2021-57 - Eletrônico  Voto: 2930/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Possíveis irregularidades na utilização de 

fundos de previdência estaduais e municipais, relacionando a possível malversação a partidos 
políticos e investidores em bolsa de valores. O noticiante afirma, ainda, que sua irresignação 
advém dos fatos supostamente narrados na obra literária "Assassinato de Reputações", por meio 
da qual teriam sido descritas fraudes nos fundos acima mencionados, além de supostos casos 
de irregularidades na "Previdência de Uberlândia" e também "dos Correios, Banco do Brasil e 
da CEF". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Da leitura da representação 
inicial, observa-se, conforme esclarecido pelo próprio noticiante, que o objetivo do 
requerimento não é dar origem a investigações sobre fatos concretos, mas sim alertar os órgãos 
de fiscalização acerca da alegada necessidade de reforço nos sistemas de prevenção e 
verificação de irregularidades. Para tanto, o noticiante sugere que "o MPF celebre um TAC 
com a CVM" visando melhorias no quesito da transparência, assim como que se dê ciência dos 
fatos à PREVIC. Assim, considerando que a representação inicial tem por objetivo, tão 
somente, dar conta de supostas irregularidades eventualmente relatadas em obra literária, não 
havendo a descrição de um fato efetivamente criminoso que possa dar sustentação a uma 
investigação no âmbito criminal, não há providências a serem tomadas no presente 
procedimento extrajudicial. Verifica-se que o noticiante busca apenas sugerir às autoridades 
competentes que procedam a melhorias em seus sistemas de transparência e fiscalização, 
evitando assim que se repitam as supostas irregularidades descritas no corpo da representação. 
Ausência de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Por fim, ressalte-se que foi 
determinada a expedição de ofício à PREVIC ' Rio de Janeiro para ciência e avaliação da 
necessidade de melhoria de seus sistemas de controle sobre fundos no país. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
684. Expediente: 1.30.001.000698/2021-00 - Eletrônico  Voto: 3196/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestações apresentadas por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão. Os representantes noticiam possível prática de crime por parte de 
participante do programa de TV 'Big Brother Brasil'; o referido participante teria proferido 
discurso que supostamente fomentaria o ódio e o preconceito de raça contra brancos; 
configuraria, em tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Consta dos 
autos que a referida participante teria manifestado os seguintes comentários: '(...) Primeiro que 
eu nem gosto dessa coisa sem melanina, desbotada e com esse olho de sei lá, boneca assassina 
(...)" e "(...) Toda cagada na merda da branquitude (...)'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Embora os comentários a que se refere o expediente em epígrafe seja de indiscutível 
reprovabilidade moral, não se pode adequá-los ao conceito jurídico-constitucional de racismo 
para a devida tipificação penal, tendo em vista que as palavras foram dirigidas especificamente 
à população branca que, no contexto brasileiro, não sofre ou sofreu estigmatização social ao 
longo da história. Em outros termos, não é possível vislumbrar potencialidade lesiva na conduta 
que procura discriminar ou incitar o ódio a uma parcela da população que historicamente 
possuiu domínio político e econômico na sociedade em que inserida. Tampouco é possível 
cogitar da prática de discriminação genericamente atentatória a direitos e liberdades 
fundamentais, conforme previsto no artigo 5º, inciso XLI, da Constituição, visto que a conduta 
sob análise consiste em fatos isolados e que não acarretam efetiva restrição a qualquer direito 
ou liberdade fundamental de membros da população branca. Atipicidade. 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). 

 
685. Expediente: 1.30.001.001947/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3091/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 



DMPF-e Nº 163/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 31 de agosto de 2021 Publicação: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 328 
 

 
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. 

 

REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de remessa pela Corregedoria Regional da Polícia Federal - 

COR/SR/PF/RJ. Segundo consta, o noticiante desenvolveu tecnologia ligada à hidroxiapatita, 
cujo trabalho era executado por meio de sua empresa e em relação ao qual um indivíduo 
interessou-se e resolveu investir. O investimento foi efetuado por meio de instrumentos 
contratuais, com destaque para o contrato celebrado entre a empresa do noticiante e duas outras 
empresas, controladas pelo investidor, por intermédio de pessoas jurídicas sediadas no exterior. 
Após inconsistências quanto ao registro das patentes nos EUA, o noticiante moveu ações 
judiciais em face do investidor, o qual, em uma das contestações, apresentou comprovantes de 
transferências bancárias vultuosas para a empresa do noticiante. Diante disso, o noticiante 
entendeu por bem esclarecer que não participava de gestão financeira da conta-corrente, a qual 
ficava a cargo do sujeito investidor ou de seus prepostos no Rio de Janeiro. O membro do MPF 
oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de justa causa, pelos seguintes 
fundamentos: (1) da análise dos elementos constantes deste procedimento, verifica-se que o 
noticiante não apresentou informações com teor de notícia de crime; (2) o objetivo do noticiante 
foi prestar informações para prevenir responsabilidade em caso de qualquer conduta delitiva 
que tenha sido ou venha sendo praticada pelo sujeito investidor, bem como colocar-se à 
disposição para eventuais esclarecimentos; (3) até o momento, não constam quaisquer 
procedimentos instaurados no âmbito da PR/RJ para apurar fatos criminosos relacionados à 
empresa do noticiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelas 
indicações anteriores e demais informações constantes nos autos, não há elementos mínimos 
que demonstrem a ocorrência de crime. A despeito da quantia vultuosa transferida e, ao que 
parece, desconhecida pelo noticiante, inexiste, por ora, repercussão na esfera criminal. 
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). 

 
686. Expediente: 1.30.001.002328/2021-07 - Eletrônico  Voto: 3197/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa apresentada por meio da Sala de 

Atendimento ao Cidadão. O representante narra que um usuário da rede social Twitter teria 
compartilhado publicação que supostamente fomentaria o ódio e o preconceito de raça contra 
brancos; configuraria, em tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. 
Consta da representação que o usuário teria compartilhado a seguinte publicação no Twitter: 
'fodase branco é merda'. Consta, ainda, comentário publicado por outro usuário: 'eu odeio 
branco e odeio policia to chorando mt sentimento de odio nojo e desprezo tudo que n presta e 
odeio a polícia eu odeio a polícia'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora 
a publicação a que se refere o expediente em epígrafe seja de indiscutível reprovabilidade 
moral, não se pode adequá-la ao conceito jurídico-constitucional de racismo para a devida 
tipificação penal, tendo em vista que as palavras foram dirigidas especificamente à população 
branca que, no contexto brasileiro, não sofre ou sofreu estigmatização social ao longo da 
história. Em outros termos, não é possível vislumbrar potencialidade lesiva na conduta que 
procura discriminar ou incitar o ódio a uma parcela da população que historicamente possuiu 
domínio político e econômico na sociedade em que inserida. Tampouco é possível cogitar da 
prática de discriminação genericamente atentatória a direitos e liberdades fundamentais, 
conforme previsto no artigo 5º, inciso XLI, da Constituição, visto que a conduta sob análise 
consiste em fatos isolados e que não acarretam efetiva restrição a qualquer direito ou liberdade 
fundamental de membros da população branca. Atipicidade. 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). 

 
687. Expediente: 1.30.001.002333/2021-10 - Eletrônico  Voto: 2885/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa feita através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. O representante narra que um usuário da rede social Twitter teria compartilhado 
publicação que supostamente fomentaria o ódio e o preconceito de raça contra brancos o que 
configuraria, em tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Conforme 
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consta no print da tela acostado aos autos, o usuário compartilhou uma publicação na qual está 
escrito 'brancos passando vergonha', o que consistiria, na visão do representante, um ataque à 
população branca, de modo geral, incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a publicação a que se refere o 
expediente em epígrafe seja de indiscutível reprovabilidade moral, não se pode adequá-la ao 
conceito jurídico-constitucional de racismo para a devida tipificação penal, tendo em vista que 
as palavras foram dirigidas especificamente à população branca que, no contexto brasileiro, não 
sofre ou sofreu estigmatização social ao longo da história. Em outros termos, não é possível 
vislumbrar potencialidade lesiva na conduta que procura discriminar ou incitar o ódio a uma 
parcela da população que historicamente possuiu domínio político e econômico na sociedade 
em que inserida. Tampouco é possível cogitar da prática de discriminação genericamente 
atentatória a direitos e liberdades fundamentais, conforme previsto no artigo 5º, inciso XLI, da 
Constituição, visto que a conduta sob análise consiste em fatos isolados e que não acarretam 
efetiva restrição a qualquer direito ou liberdade fundamental de membros da população branca. 
Atipicidade. 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). 

 
688. Expediente: 1.30.001.002335/2021-09 - Eletrônico  Voto: 3003/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa feita através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. O representante narra que um usuário da rede social Twitter teria compartilhado 
publicação que supostamente fomentaria o ódio e o preconceito de raça contra brancos o que 
configuraria, em tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Conforme 
consta no print da tela acostado aos autos, o usuário compartilhou uma publicação na qual está 
escrito "branco sempre vai querer ditar o q eh racismo e xenofobia para um não branco, nossa 
senhora parece que não sabe calar a boca', o que consistiria, na visão do representante, um 
ataque à população branca, de modo geral, e incitaria a discriminação e o preconceito de raça, 
cor e etnia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A publicação a que se refere o 
expediente, em epígrafe, não se enquadra no conceito jurídico constitucional de racismo para o 
respectivo enquadramento no crime previsto na Lei nº 7.716/1989. Com efeito, a manifestação 
foi dirigida especificamente à população branca que, no contexto brasileiro, não sofre e não 
sofreu estigmatização social ao longo da história. Em outros termos, cabe, em princípio, 
classificar no crime de racismo a conduta que dirigida à parcela da população que 
historicamente possuiu e ainda possui o domínio político, social e econômico na sociedade 
brasileira. Além disso, não cabe o enquadramento na regra constitucional de discriminação 
genericamente atentatória a direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, inciso XLI, da CF). No 
caso, a conduta sob análise consistiu em fatos isolados e que não acarretam efetiva restrição a 
qualquer direito ou liberdade fundamental de membros da população branca. Atipicidade. Falta 
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 
Importante ressaltar, por fim, que o representante apresentou recurso da promoção de 
arquivamento, o qual não apresentou nenhum elemento apto a amparar uma investigação 
criminal. 

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

 
689. Expediente: 1.30.001.002363/2021-18 - Eletrônico  Voto: 2883/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa feita através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. O representante narra que um usuário da rede social Twitter teria escrito um 
comentá o que configuraria, em tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. 
Conforme consta no print da tela acostado aos autos, o usuário compartilhou uma publicação 
na qual está escrito 'brancos passando vergonha', o que consistiria, na visão do representante, 
um ataque à população branca, de modo geral, incitando a discriminação e o preconceito de 
raça, cor e etnia. rio que supostamente fomentaria o ódio e o preconceito de raça contra brancos, 
o que configuraria, em tese, a prática do crime previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989. 
Conforme consta no print da tela acostado aos autos, o usuário escreveu 'Crlh todo o branco é 
burro desse jeito?', o que consistiria, na visão do representante, um ataque à população branca, 
de modo geral, incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a publicação a que se refere o expediente em 
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epígrafe seja de indiscutível reprovabilidade moral, não se pode adequá-la ao conceito jurídico-
constitucional de racismo para a devida tipificação penal, tendo em vista que as palavras foram 
dirigidas especificamente à população branca que, no contexto brasileiro, não sofre ou sofreu 
estigmatização social ao longo da história. Em outros termos, não é possível vislumbrar 
potencialidade lesiva na conduta que procura discriminar ou incitar o ódio a uma parcela da 
população que historicamente possuiu domínio político e econômico na sociedade em que 
inserida. Tampouco é possível cogitar da prática de discriminação genericamente atentatória a 
direitos e liberdades fundamentais, conforme previsto no artigo 5º, inciso XLI, da Constituição, 
visto que a conduta sob análise consiste em fatos isolados e que não acarretam efetiva restrição 
a qualquer direito ou liberdade fundamental de membros da população branca. Atipicidade. 
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). 

 
690. Expediente: 1.30.001.002364/2021-62 - Eletrônico  Voto: 2884/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa feita através da Sala de Atendimento 

ao Cidadão. O representante narra que um usuário da rede social Twitter teria compartilhado 
publicação que supostamente fomentaria o ódio e o preconceito de raça contra brancos, o que 
configuraria, em tese, a prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Conforme 
consta no print da tela acostado aos autos, o usuário compartilhou uma publicação na qual está 
escrito 'brancos passando vergonha', o que consistiria, na visão do representante, um ataque à 
população branca, de modo geral, incitando a discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a publicação a que se refere o 
expediente em epígrafe seja de indiscutível reprovabilidade moral, não se pode adequá-la ao 
conceito jurídico-constitucional de racismo para a devida tipificação penal, tendo em vista que 
as palavras foram dirigidas especificamente à população branca que, no contexto brasileiro, não 
sofre ou sofreu estigmatização social ao longo da história. Em outros termos, não é possível 
vislumbrar potencialidade lesiva na conduta que procura discriminar ou incitar o ódio a uma 
parcela da população que historicamente possuiu domínio político e econômico na sociedade 
em que inserida. Tampouco é possível cogitar da prática de discriminação genericamente 
atentatória a direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, inciso XLI, da CF), visto que a conduta 
sob análise consiste em fatos isolados e que não acarretam efetiva restrição a qualquer direito 
ou liberdade fundamental de membros da população branca. Atipicidade. 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). 

 
691. Expediente: 1.30.001.002590/2020-62 - Eletrônico  Voto: 3493/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir do recebimento de manifestação de particular encaminhada por 

meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, o qual noticia a suposta prática dos crimes de 
falsidade ideológica, uso de documento falso e prevaricação. Segundo consta, o noticiante 
almeja o reconhecimento da propriedade de bem imóvel em processo de inventário; contudo, 
sustenta que determinada empresa de mineração teria utilizado certidão ideologicamente falsa 
para realizar o aforamento do imóvel. MPF: Arquivamento com base na prescrição da pretensão 
punitiva. Recurso do noticiante; sustenta, em síntese, que (1) quando da ocorrência de má-fé, 
não ocorre a prescrição (Lei 9.784/99, art. 54); (2) também teria ocorrido o crime de supressão 
de documento público, ocorrido provavelmente dentro do prédio onde funciona a SPU/RJ, pois 
teriam suprimido uma folha de dentro do Processo nº 10768.005717/85-83, onde havia um 
despacho da década de 40. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme 
consta dos autos, o fatos ocorreram em 14-10-1971 e 04-07-1984; os crimes de falso estão 
prescritos pelo decurso do prazo de mais de 12 anos da data dos fatos. Saliente-se que diferente 
do afirmado pelo noticiante, a regra constante do art. 54 da Lei nº 9.784/99 é aplicada a 
processos administrativos; não se aplica no âmbito penal. Quanto ao suposto crime de supressão 
de documento público, verifica-se não haver justa causa para o prosseguimento do 
procedimento. Conforme bem pontuou o Procurador oficiante, 'apesar de mencionar por 
diversas vezes a existência do despacho acima citado, o Noticiante não esclareceu em que folha 
(frente ou verso) do processo n° 10768.005717/85-83 está o questionado documento, não 
trouxe aos autos cópia desse despacho e não se vislumbra em que parte dos autos estaria esse 
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despacho'. E não só; apesar de afirmar que instruiu as ações cíveis com tal documento, não 
anexou o referido documento a este procedimento; não consta que teria suscitado incidente no 
âmbito dos processos cíveis; e não há notícia de algum procedimento administrativo no âmbito 
da SPU visando apurar essa denúncia. Além do mais, sabe-se que, restando apurado indícios 
do cometimento de crime no juízo cível, esse tem o dever de informar ao Ministério Público 
para apuração dos fatos. Dessa forma, não havendo suporte probatório mínimo, o arquivamento 
dos autos é medida que se impõe. Homologação do arquivamento e encaminhamento dos autos 
à 5ª CCR para análise do crime de prevaricação. 

 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). 

 
692. Expediente: 1.30.001.003779/2012-62 Voto: 3598/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. PRÁTICA DE SEQUESTRO E HOMICÍDIO DURANTE A 
DITADURA MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSIDERÁVEL LAPSO 
TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE LINHA 
INVESTIGATIVA VIÁVEL À ELUCIDAÇÃO DOS POSSÍVEIS CRIMES. 
OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO Nº 26/2016 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório Criminal. Apuração de possível prática de 
sequestro e homicídio de Heleny Telles Pereira Guariba, durante a ditadura militar, por agentes 
da repressão. 2. Consta dos autos cópia de documento datado de 23-07-1970 proveniente do 
Ministério da Marinha tratando de informações sobre militantes e simpatizantes dos grupos 
anti-ditadura COLINA, VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) e VAR-PALMARES, no 
qual se incluiu o nome de Heleny Telles Pereira Guariba, codinome LUCY, anotada como 
'presa' na sua situação atual. Também há a informação do Boletim Informativo da Chefia do 
serviço secreto de Polícia do III Exército em que Heleny aparece como 'condenada pela 2ª 
Aud/2ª CJM, em 18 de julho de 72, à revelia, à pena de 1 ano de reclusão, incursa no art. 141 
do Dec-Lei nº 898/692, Processo nº 62/70'. 3. Constam dos autos cópias das páginas do Livro 
'Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil', nas quais se informa que Heleny 
Telles Ferreira Guariba e Paulo De Tarso Celestino da Silva desapareceram na 'Casa da Morte'. 
Segundo cópia de relatório referente ao Procedimento Investigatório Militar nº 1-67.2011.1101 
da Procuradoria da Justiça Militar, Heleny e Paulo de Tarso foram presos por agentes do DOI-
CODI/RJ no dia 17-7-1971, no Rio de Janeiro. Destacou o relatório que 'Um brigadeiro chegou 
a confidenciar a uma amiga de parentes de Heleny ter visto o nome dela numa lista de presos 
da Aeronáutica'. 4. Instado a se manifestar, o Comando do Exército Brasileiro informou não ter 
encontrado nos arquivos documentos que possam subsidiar o presente apuratório, remetendo 
cópia do Aviso nº 195/MD, de 05 de março de 2010, proveniente do Ministério da Defesa, que 
trata da destruição de documentos sigilosos no período de 1964 a 1990, no Âmbito das Forças 
Armadas. 5. Consta dos autos que, em reportagem de 1985, a Sra. Inês Etienne Romeu, 
reconhecida como a única vítima sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, afirma, sem 
ressalvas, o seguinte: 'Fui levada para a casa de Petrópolis três dias após minha prisão, chegando 
lá no dia 8 de maio de 1971. Entre os vários presos que volta e meia ali chegavam, lembro-me 
de que, dois meses e meio depois, ao anoitecer de uma quinta-feira, chegaram dois deles, um 
homem e uma mulher, ambos encapuzados 'que depois soube tratarem-se de Paulo de Tarso 
Celestino e Heleni Guariba'. 6. Acontece que a única declaração que indica que Heleny Telles 
Pereira Guariba esteve nesse local, em Petrópolis, é a de Inês Etiene Romeu, já falecida. 7. A 
Procuradora da República oficiante, não obstante os diversos documentos, em sua maioria 
livros e publicações de periódicos, jornais e entrevistas, de onde se extrai que Heleny teria 
desaparecido após sua passagem pela conhecida 'Casa da Morte', aparelho de tortura da 
Ditadura Militar em Petrópolis, conclui que não é possível se aferir a certeza de tal informação. 
8. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 9. De fato, mesmo após a realização de 
diligências, quais sejam, análise de diversos documentos, reportagens e publicações sobre os 
fatos sob investigação e a oitiva de possíveis testemunhas, não foram granjeadas provas acerca 
da prática dos referidos crimes; nesse contexto, não se pode deixar de considerar o grande lapso 
temporal transcorrido desde a data dos fatos; além disso, consta dos autos que possível 
testemunha dos fatos investigados já faleceu; ausência de linha investigativa viável à elucidação 
dos fatos sob apuração; é o caso de observar a Orientação nº 26/2016 da 2ª CCR: A antiguidade 
do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou 
a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso 
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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). 

 
693. Expediente: 1.30.005.000214/2021-84 - Eletrônico  Voto: 3455/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de manifestação feita através da Sala de Atendimento ao 

Cidadão. Possível prática do crime disposto no art. 286 do CP, por parte de um Vereador do 
Município de Maricá/RJ. O noticiante apresenta imagens obtidas aparentemente da rede social 
Facebook, nas quais um perfil identificado como 'Hadesh' posta uma montagem com uma 
fotografia do Presidente da República com uma corda de forca em seu pescoço, com a seguinte 
legenda: 'Enquanto rola propina o povo fica sem vacina e o vírus faz uma chacina'. A postagem 
tem ainda a mensagem: 'A gente tenta não falar disso. A gente tenta mudar o assunto. Mas é 
todo dia uma cagad* diferente. E a gente empilhando corpos e mais 
corpos.não.aguentamos.mais #forabolsonaro'. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 
inciso IV). No caso, independentemente do debate sobre a aplicabilidade da imunidade 
parlamentar a manifestações similares de Vereador (art. 29, inciso VIII, da CF), a imagem e o 
conteúdo da postagem não se enquadram em crimes previstos na legislação especial ou no 
Código Penal. Com efeito, os fatos não se enquadram no art. 23, inciso IV (incitar à prática de 
crimes previstos nesta Lei) da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83). Isto porque já foi 
assentado pelo STF que o enquadramento de condutas nos tipos penais dessa lei exige requisitos 
objetivos ' que tenha havido lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no art. 1º 
da LSN ' e subjetivos ' que a motivação do agente seja atentar contra a segurança do Estado e 
da democracia. Não se aplica ao caso a LSN. Da mesma forma, os fatos não se enquadram no 
tipo penal do art. 286 do CP (incitar, publicamente, a prática de crime). Com efeito, a imagem 
e o conteúdo postagem não possuem idoneidade suficiente para instigar a prática do crime de 
homicídio contra o Presidente da República. Trata-se de montagem de caráter irônico e/ou 
crítico da manifestação de cunho político contra o atual Presidente da República. O Vereador 
manifestou seu posicionamento político sobre a questão da pandemia do COVID-19 e das 
vacinas; e em face do atual Presidente da República, no Brasil. Ausência de materialidade 
delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

 
694. Expediente: 1.31.000.000837/2021-60 - Eletrônico  Voto: 3591/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Determinado indivíduo tentou fazer registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) de um terreno 
de sua propriedade e verificou que já havia um CAR registrado em seu nome, de uma 
propriedade em Cujubim/RO, que ele vendeu em 2010 para terceira pessoa. Ocorre que o 
indivíduo nunca fez o CAR dessa antiga propriedade. O Procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito por ausência de justa causa; apresentou os seguintes fundamentos: (1) a 
manifestação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia 
(SEDAM/RO) consigna que existem dois cadastros em nome do indivíduo, porém em 
Cacaulândia/RO; a SEDAM pontuou que as informações prestadas no CAR são de caráter 
declaratório, isto é, a inscrição do imóvel rural no CAR não será considerada título para fins de 
reconhecimento de direito de propriedade ou posse; (2) não se vislumbra, no momento, a 
presença de elementos mínimos que permitam o prosseguimento das apurações, sequer o 
oferecimento de denúncia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, 
pelas indicações anteriores e demais informações constantes nos autos, não há elementos 
mínimos que demonstrem a ocorrência do crime em tela. Sem evidências de que alguém inseriu 
ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ao que tudo 
indica, trata-se de questão/irregularidade administrativa a ser resolvida perante o órgão 
competente, sem qualquer repercussão na esfera criminal. Delito não configurado. Inexistência 
de materialidade 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). 
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695. Expediente: 1.32.000.000485/2021-13 - Eletrônico  Voto: 2983/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de ofício encaminhado pela Polícia Civil de Roraima. Possível 

crime de estupro de vulnerável ocorrido na Venezuela em janeiro de 2020. As informações 
contidas no Boletim de Ocorrência e no relatório do hospital no qual a criança foi atendida não 
indicam a sua nacionalidade e não é possível identificação do suposto autor do delito. A menor 
teria sido deixada por sua genitora com os avós, na Venezuela, enquanto ela veio para o Brasil. 
Os nomes da mãe e da filha sugerem que ambas sejam venezuelanas. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Não há dúvidas de que se trata de conduta tipificada como 
crime no Brasil. Contudo, ao que tudo indica, sua prática se deu no exterior. Nesse contexto, 
consoante as informações constantes dos autos, observa-se que o possível crime praticado não 
se sujeita à lei brasileira, não estando presentes os requisitos cumulativos do art. 7º, inciso II, 
`a' e `b' c/c §2º, do CP. Sequer é possível extrair do boletim de ocorrência e do relatório 
informativo do hospital elementos mínimos que apontem a autoria delitiva, tampouco se sabe 
se o agente ingressou em território nacional, ou mesmo se ele seria brasileiro ou não. Ausência 
de justa causa. Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CP. 

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

 
696. Expediente: 1.34.001.003245/2021-88 - Eletrônico  Voto: 2880/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), 

consistente no recebimento irregular de pensão por morte. A beneficiária teria utilizado de 
declarações falsas para obter o benefício administrativamente. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Há fundadas dúvidas sobre o dolo da beneficiária. É importante assinalar 
inicialmente que a beneficiária nasceu em 1936 e que a determinação judicial foi no sentido de 
"que se apure eventual crime do intermediador na concessão do benefício assistencial'. 
Contudo, apesar da gravidade concreta dos fatos, as circunstâncias do caso concreto não 
revelam reais perspectivas de responsabilização criminal dos possíveis intermediários da 
concessão irregular do benefício. Isso porque, o mencionado benefício foi concedido em 04-
08-2004; e, em relação aos instituidores a jurisprudência majoritária entende que se trata de 
crime instantâneo com efeitos permanentes, ou seja, o prazo prescricional se inicia com a 
concessão do benefício. Ademais, decorridos quase 17 anos desde a prática do fato, não se 
verifica linha investigativa idônea à correta reconstituição dos fatos para identificar de maneira 
suficiente os responsáveis pelo crime. Fundadas dúvidas sobre o dolo da investigada 
(beneficiária). 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). 

 
697. Expediente: 1.34.001.003594/2021-08 - Eletrônico  Voto: 2886/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada para apurar possível prática do crime de tráfico internacional de drogas 

(art. 33 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006). Apreensão de encomenda destinada aos 
Estados Unidos contendo substância suspeita. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inciso IV). O laudo pericial apontou não se tratar de substância que esteja relacionada no rol de 
substâncias entorpecentes ou psicotrópicas (Portaria SVS/MS n° 344 de 12/05/1998, 
republicada no D.O.U. em 01/02/1999). Assim, verifica-se que o fato é atípico, pois material 
apreendido não se enquadra nas listas de substâncias de controle especial (Portaria no 1274/MJ, 
de 26/08/2003, publicada no D.O.U. em 26/08/2003). 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). 

 
698. Expediente: 1.34.001.006082/2021-95 - Eletrônico  Voto: 3505/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime previsto no art. 20, § 2º, da 

Lei nº 7.716/89 (crime de racismo). O noticiante relata que determinado site de notícias 
'apresenta matéria referindo-se ao jovem que foi vítima de racismo por portar bicicleta de alto 
valor não o indicando pelo nome, mas sim por `jovem negro' (sic), caracterizando o crime de 
racismo para com o cidadão M., instrutor de surf'; assim objetiva que seja corrigida a matéria 
imediatamente, referindo-se ao jovem por seu nome ou apenas por jovem, não o discriminando 
ainda mais por sua cor de pele. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não restou 
demonstrado que a vontade do redator da matéria jornalística teria sido a de ofender a uma raça 
ou etnia como um todo, como é o caso do racismo. Verifica-se que a existência do `animus 
narrandi', contido na referida expressão, não é suficiente para preencher o referido tipo penal. 
Como bem salientou o Procurador oficiante, 'uma simples pesquisa no Google com o termo 
`jovem negro' resulta em diversas reportagens sobre o mesmo caso, de vários veículos de 
comunicação, assim como outras matérias jornalísticas, envolvendo crimes cometidos contra 
pessoas jovens e negras, sendo relevante, em todos os casos, que conste a raça da vítima, não 
para submetê-las a racismo, e sim para reforçar que os delitos podem ter sido cometidos por 
conta da cor da pele das vítimas. Não se descarta, até mesmo, a possibilidade de tais veículos 
de comunicação serem criticados caso não explicitem tal condição das vítimas. Caso diverso 
teríamos se, em matéria sobre o cometimento de crime por um jovem negro, a sua cor de pele 
fosse objeto de destaque da matéria ou do seu título'. Manifestação que não se enquadra no tipo 
penal do art. 20, § 2º, da Lei º 7.717/89. Ausência do ânimo de discriminar. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
699. Expediente: 1.34.006.000260/2021-24 - Eletrônico  Voto: 3485/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação encaminhada via Sala de Atendimento ao 

cidadão, a qual noticia suposto crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo (CP, 
art. 261). O noticiante relata, em síntese, que helicóptero que transportava um cantor famoso 
para Angra dos Reis teria realizado voos sem autorização e com as pás vencidas, em desacordo 
com a regulamentação da ANAC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O 
noticiante enviou prints retirados do instagram do cantor a bordo da referida aeronave, além de 
alertas da ANAC sobre a obrigatoriedade da troca das pás. Contudo, os elementos carreados 
aos autos são insuficientes para deflagrar uma investigação. Como bem ressaltou a Procuradora 
oficiante 'o fato noticiado, a princípio, deve ser enfrentado pela esfera administrativa, uma vez 
que apenas relata a realização de voos com R44 PR-NIM com as pás vencidas, em desacordo 
com a regulamentação da ANAC. Não há nos autos prova mínima de que a conduta irregular 
teria atentado contra a segurança do tráfego aéreo, a não ser a constatação genérica de que o 
descumprimento de regras de manutenção de aeronave podem colocar em risco essa 
modalidade de transporte'. Encaminhamento de cópia dos autos para a Agência Nacional de 
Aviação Civil para que tome as providências cabíveis. Materialidade não evidenciada. 
Cabimento do princípio da ultima ratio. 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). 

 
700. Expediente: 1.34.006.000460/2021-87 - Eletrônico  Voto: 3498/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para encaminhada pela Receita 

Federal, a qual noticia suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Segundo consta 
dos autos, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a investigada teria sido 
selecionado no canal 'Nada a Declarar' para vistoria de bagagem, após ter chegado em território 
brasileiro. Durante o procedimento, foi encontrado a quantia de EUR 5.000,00; após, em revista 
íntima, a investigada declarou que transportava outro montante em seu genital e bolsa de mão, 
totalizando o valor de EUR 35.000,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 
falta da Declaração de Porte de Valores (e-DPV), por prejudicar a fiscalização e arrecadação 
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do erário, traz como consequência o perdimento dos valores irregulares, conforme consta do § 
3º do artigo 65 da Lei nº 9.069/95. No caso, a investigada não apresentou a necessária 
Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV), e não preencheu a Declaração de Bagagem 
Acompanhada (DBA), simplesmente direcionando-se ao canal 'nada a declarar'. Assim, não 
tendo sido feita a declaração em e-DPV, ou preenchida e apreendida a DBA, não restou 
configurada a materialidade do crime de falsidade ideológica. Ainda, foi liberada a passageira 
a quantia de 2.500,00 euros, que equivale ao montante permitido de R$ 10.643,75 reais e o 
valor excedente foi apreendido. Ademais, tem-se que a entrada de dinheiro no país sem a devida 
declaração, por si só, não configura conduta típica, tratando-se de infração administrativa. 
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Precedente da 2ª CCR: JF-RO-
1000434-88.2021.4.01.4100-IP, 804ª Sessão Ordinária, de 12/04/2021, 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). 

 
701. Expediente: 1.34.006.000515/2021-59 - Eletrônico  Voto: 3451/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (art. 

299, CP). A representação informa que o noticiado, após desembarcar de um voo internacional, 
dirigiu-se ao canal 'nada a declarar'. Durante a vistoria indireta, através de equipamento de 
scanner, foi apontada a existência de bens possivelmente sujeitos à tributação, razão pela qual 
ela foi submetida à vistoria direta. Ao ser aberto um envelope que estava em sua bagagem de 
mão foram encontrados EUR 10.850,00 (dez mil e oitocentos e cinquenta euros). Foi liberada 
ao investigado a quantia de EUR 2.300,00 (dois mil e trezentos euros), equivalentes a R$ 
10.003,85 (dez mil e 3 reais e oitenta e cinco centavos), convertidos pelo dólar fiscal cotado a 
R$ 4,3495, valor da data da apreensão, 10-04-2019, consoante Termo de Entrega de Valores. 
Os valores excedentes, no total de EUR 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta euros, 
foram apreendidos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De acordo com 
o art. 65 da Lei 9.069/1995, o ingresso no país de moeda estrangeira em valor superior ao 
equivalente a dez mil reais deve ser feita exclusivamente por meio de transferência bancária. 
Deste modo, a IN RFB nº 1.059/2010, impõe a necessidade de prestação de informação sobre 
o fato na Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA) e em Declaração Eletrônica de Porte 
de Valores (e-DPV). A falta da Declaração de Porte de Valores (e-DPV), por prejudicar a 
fiscalização e arrecadação do erário, traz como consequência o perdimento dos valores 
irregulares, conforme consta do § 3º do art. 65 da Lei 9.069/95. Neste caso, a noticiada não 
apresentou a necessária Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV) e não preencheu a 
Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA), simplesmente direcionando-se ao canal 'nada a 
declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica somente teria se caracterizado caso a 
passageira tivesse declarado em e-DPV informações falsas, ou preenchido DBA e não tivesse 
declarado a posse de moeda estrangeira em valor equivalente a mais de dez mil reais. 
Importante ressaltar que não se vislumbra conduta criminosa nos fatos narrados, considerando 
que a e- DPV (Declaração de Porte de Valores) não se presta ao recolhimento do Imposto de 
Renda ou à declaração de renda, mas à fiscalização do porte de moeda nacional ou estrangeira 
acima de R$10.000,00 (dez mil reais). Desse modo, não houve supressão ou redução de tributo; 
e não houve omissão de declaração sobre rendas para eximir-se do pagamento de tributo, uma 
vez que a Declaração de Porte de Valores (DPV) não é utilizada para o cálculo do imposto de 
renda. A conduta não se enquadra nos tipos penais previstos no art. 1° e no art. 2°, inciso I, da 
da Lei 8.137/1990. Igualmente, não se enquadra no crime de evasão de divisas; tratar-se de 
ingresso de moeda no País, e não propriamente saída ou evasão. Por fim, também não há que 
se falar em crime de lavagem de dinheiro, uma vez que ausentes indícios, nos autos, da prática 
de outra infração penal anterior, de acordo com o caput do art. 1º da Lei 9.613/199. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
702. Expediente: 1.34.006.000516/2021-01 - Eletrônico  Voto: 3590/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 

299). A representação noticia que, em 31-12-2019, o passageiro M.S. foi selecionado para 
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fiscalização, após desembarcar de voo procedente de Istambul/Turquia e dirigir-se ao canal 
"nada a declarar". Durante a vistoria direta, efetuada por Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, foi encontrada a quantia de US$ 25.600,00, os quais se encontravam na mala do 
passageiro e foram contados em sua presença. Foi liberada ao passageiro a quantia de US$ 
2.500,00, equivalente a R$ 10.076,75. Os valores excedentes, US$ 23.100,00, foram 
apreendidos. A ação fiscal foi julgada procedente, decretando-se o perdimento do montante 
apreendido e sua conversão em renda da União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inciso IV). De acordo com o art. 65 da Lei nº 9.069/1995, o ingresso no país de moeda 
estrangeira em valor superior ao equivalente a dez mil reais deve ser realizado exclusivamente 
por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, à qual cabe a perfeita 
identificação do cliente ou beneficiário. Desse modo, a IN RFB nº 1.059/2010, impõe a 
necessidade de prestação de informação sobre o fato na Declaração de Bagagem Acompanhada 
(DBA) e na Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV). A falta da Declaração de Porte 
de Valores (e-DPV), por prejudicar a fiscalização e arrecadação do erário, traz como 
consequência o perdimento dos valores irregulares, conforme consta do § 3º, do art. 65, da Lei 
nº 9.069/95. No caso, o passageiro não apresentou a necessária Declaração Eletrônica de Porte 
de Valores (e-DPV) e não preencheu a Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA), 
simplesmente direcionando-se ao canal "nada a declarar". Assim, o crime de falsidade 
ideológica somente teria se caracterizado caso o passageiro tivesse declarado em e-DPV 
informações falsas ou preenchido DBA e não tivesse declarado a posse de moeda estrangeira 
em valor equivalente a mais de dez mil reais. Importante ressaltar que não se vislumbra conduta 
criminosa nos fatos narrados, considerando que a e-DPV (Declaração de Porte de Valores) não 
se presta ao recolhimento do Imposto de Renda ou à declaração de renda, mas à fiscalização do 
porte de moeda nacional ou estrangeira acima de R$10.000,00. Desse modo, não houve 
supressão ou redução de tributo e não houve omissão de declaração sobre rendas para eximir-
se do pagamento de tributo, uma vez que a Declaração de Porte de Valores (e-DPV) não é 
utilizada para o cálculo do imposto de renda. A conduta não se enquadra nos tipos penais 
previstos no art. 1° e art. 2°, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. Igualmente, não se enquadra no 
crime de evasão de divisas. Trata-se de ingresso de moeda no país e não, propriamente, saída 
ou evasão. Por fim, também não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro, uma vez que 
ausentes indícios, nos autos, da prática de outra infração penal anterior, de acordo com o caput, 
do art. 1º, da Lei nº 9.613/1998. Homologação do arquivamento. 

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

 
703. Expediente: 1.34.006.000519/2021-37 - Eletrônico  Voto: 3579/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, encaminhada pela 

Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, para apuração de possível prática do crime 
previsto no art. 299, CP. Consta dos autos que, no dia 29-6-2019, o investigado foi selecionado 
para fiscalização ao desembarcar de voo proveniente dos EUA; durante a fiscalização, ao 
abrirem a bagagem do investigado, foi encontrada enorme quantidade de notas de US$ 100,00 
(cem dólares); o valor total alcançou o montante de US$ 8.260,00, não declarados. O crime, 
previsto no art. 299, CP, teria sido praticado porque o investigado não apresentou a necessária 
Declaração Eletrônica de Porte de Valores, nem preencheu a Declaração de Bagagem 
Acompanhada. O Procurador da República oficiante entendeu que não se verifica a prática do 
crime previsto no art. 299, CP, uma vez que o crime de falsidade ideológica somente teria se 
caracterizado caso o investigado tivesse declarado em e-DPV informações falsas; ou 
preenchido DBA e não tivesse declarado a posse de moeda estrangeira em valor equivalente a 
mais de dez mil reais. Ao final, concluiu que os fatos descritos na representação são penalmente 
atípicos, tendo em vista que não há crime na conduta de ingressar no Brasil com valores não 
declarados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, na linha do 
entendimento manifestado pelo Procurador da República oficiante, o crime previsto no art. 299, 
CP, só teria sido praticado, no contexto fático que se apresenta, caso o investigado tivesse 
preenchido o documento em questão com declaração falsa ou preenchido o documento e 
omitido a informação acerca dos valores em seu poder. Pelo que consta dos autos, não houve 
preenchimento do documento. Crime não configurado. Além disso, realmente, o ingresso no 
Brasil com valores não declarados, em princípio, não configura crime. Nesse sentido: '1. O art. 
17 do Decreto n. 42.820/57 autoriza a entrada de moeda estrangeira no país. 2. A mera conduta 
de ingressar no território nacional com moeda estrangeira não configura o delito a que se refere 
o art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86. 3. Recurso não-provido.' (REsp 189.144/PR, Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 
21/03/2005, p. 302). 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). 

 
704. Expediente: 1.34.009.000546/2018-84 - Eletrônico  Voto: 3104/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. 
PRUDENTE-SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito civil instaurado para apurar o fornecimento de informação falsa, pela Empresa 

Facebook, em determinada investigação criminal. Foi expedida ordem judicial à Empresa, nos 
autos de uma quebra de sigilo, para promover a investigação quanto ao crime de tráfico 
transnacional de drogas por agentes criminosos de países diversos. Em resposta à ordem 
judicial, a Empresa afirmou, primeiro, que não havia mensagens enviadas ou recebidas no perfil 
indicado. Depois, quando confrontada que, em perícia no dispositivo móvel apreendido, foram 
encontradas 20 conversas travadas entre o perfil alvo e usuários diversos, a Empresa retratou-
se; afirmou que o alvo encontra-se disponível e existem mensagens disponíveis para o alvo em 
questão, sem, no entanto, dar cumprimento à ordem judicial. Considerando o fornecimento de 
informação falsa e posterior resistência da Empresa em dar cumprimento à ordem judicial, 
instaurou-se este procedimento, com a finalidade de apurar as circunstâncias nas quais a 
informação falsa foi prestada, principalmente se haveria intencionalidade na sua conduta ao 
prestar informação falsa ou se haveria rotina de trabalho falho a tornar não confiáveis as 
informações prestadas pela Empresa. Houve arbitramento de multa diária e impetração de 
mandado de segurança por parte da Empresa contra a decisão judicial. A questão encontra-se 
sub judice, aguardando o julgamento do Recurso Ordinário Constitucional interposto pela 
Empresa. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, com os seguintes 
fundamentos: (1) a investigação criminal, que encontrou barreira na recusa da Empresa e ficou 
paralisada, foi objeto de promoção de arquivamento, em 09-06-2021, por considerar que, 04 
anos após a data dos fatos e o dinamismo inerente ao crime dessa natureza e havendo indício 
de que terceiros teriam acessado o perfil da Empresa objeto da ordem de quebra de sigilo, os 
dados requisitados, caso ainda existentes, pouco poderiam contribuir para o aprofundamento 
da investigação; (2) em relação ao objeto deste procedimento, tem a alegação da Empresa de 
que teria sido por mero equívoco, sem qualquer comprovação. Em relação à insistente exigência 
para identificar a pessoa responsável pela informação fornecida, a Empresa chegou a indicar 
um dos diretores da matriz, a qual fica domiciliada fora do território nacional, não estando 
submetida à autoridade dos poderes brasileiros; (3) inexiste ferramenta hábil para investigar ou 
punir a Empresa por seu comportamento antijurídico. Sugeriu, ainda, que o assunto (prestação 
de informação falsa e ocultação do responsável) seja encaminhado às autoridades públicas 
estadunidenses que possuem atribuições e interesses para fiscalizar o cumprimento da lei e da 
função social pela Empresa; e seja avaliada a possibilidade de recomendar ao Banco do Brasil 
para rever a autorização que fora concedida para que o Whatsapp, também sob responsabilidade 
da Empresa e que protagonizou várias recusas de cumprimento de ordens judiciais, preste 
serviço de intermediação de pagamento no território nacional. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). De fato, pelas indicações anteriores e demais dados constantes nos autos, 
não é possível afirmar, inequivocamente, que a Empresa prestou informação falsa, 
intencionalmente, e/ou ocultou responsável, ainda que domiciliado no Brasil, pela resposta 
inverídica. Inviável, diante disso, o prosseguimento do feito e a tomada de providências. 
Ademais, há notícia de que a questão encontra-se sub judice. 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). 

 
705. Expediente: 1.34.016.000175/2021-47 - Eletrônico  Voto: 2984/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime da Lei nº 10.826/2003. No dia 13-11-2020, 

após ser acionada, a Polícia Militar dirigiu-se até a Central de Distribuição dos Correios em 
Sorocaba/SP, para verificar pacote fechado de remessa postal que, submetido ao raio-x, 
demonstrou conter silhueta de duas supostas granadas de mão. Sendo o GAT acionado, 
verificou-se, após utilizarem de equipamento volante especializado para a ocorrência, 
novamente submetido ao raio-x próprio, que o material estava sem carga explosiva e sem 
espoletas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O Relatório Técnico Pericial 
constatou que os artefatos analisados são simulacros de engenho bélicos, granada de mão de 
fragmentação, semelhante ao Modelo MK2 (USA), totalmente inertes, desprovidos de qualquer 
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tipo de substância explosiva ou de efeito análogo, não podendo causar danos ou por em risco a 
integridade física de pessoas. E que esse tipo de artefato é comumente adquirido por pessoas 
via internet para serem utilizadas como souvenirs. Ausência de materialidade delitiva. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
706. Expediente: 1.34.016.000226/2021-31 - Eletrônico  Voto: 3086/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada em razão de documentos encaminhados pelo Juizado Especial Federal 

de Sorocaba/SP, os quais noticiam que um advogado teria praticado fraude processual em 
determinados autos. No caso, o individuo, na qualidade de advogado de outrem, ajuizou, em 
2014, ação para que a TR (Taxa Referencial), índice de correção dos valores depositados na 
conta vinculada ao FGTS, fosse substituída pelo INPC. A ação foi julgada improcedente e 
transitou em julgado. Em maio de 2021, o mesmo advogado postulou, novamente, em nome da 
mesma pessoa da primeira ação, o mesmo pedido, utilizando, para tanto, os mesmos 
documentos que havia juntado aos autos na primeira demanda de 2014; mas adulterou as datas 
neles constantes. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito. Considerou que o 
advogado foi condenado por litigância de má-fé nos últimos autos, segunda ação, e que a 
adulteração dos documentos configurava verdadeira situação sujeita à comprovação posterior, 
a qual podia ser realizada, de ofício, pelo magistrado (o que de fato ocorreu) ou mediante 
impugnação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se, pelas indicações 
anteriores, que a adulteração realizada pelo advogado foi percebida, de ofício, pelo juiz, o que 
deu ensejo à condenação dele por litigância de má-fé. Portanto, na hipótese, a inovação 
artificiosa não foi capaz de induzir a erro o juiz. Além disso, o caso já foi solucionado na esfera 
cível, com a imposição de sanção cível (multa - 5% sobre o valor atualizado da causa); e 
comunicado à OAB/SP por infração disciplinar à Lei nº 8.906/94. Não há necessidade e 
utilidade de interferência do direito penal (princípio da subsidiariedade). 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). 

 
707. Expediente: 1.35.000.000674/2021-76 - Eletrônico  Voto: 2955/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime descrito no art. 268, do CP (infração de medida 

sanitária preventiva). Encaminhamento de ofício por meio do qual o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento noticiou o uso de cama de frango na alimentação de ruminantes pelo 
noticiado, no Sítio Pau D'Onça, em Itabaianinha/SE. O uso de proteínas e gorduras de origem animal 
é proibido na alimentação de ruminantes, de acordo com a Instrução Normativa nº 8 do MAPA (de 
25-03-2004), pois gera o risco de difusão da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da 'Vaca 
Louca'). Há, nos autos, documento assinado pelo noticiado e por um médico veterinário no qual 
consta que o abate dos animais ocorrerá em 06-05-2021. Consta a relação de bovinos destinados ao 
abate, num total de 20 ruminantes que consumiram cama de aviário. A 'Emdagro' emitiu o Laudo de 
Condenação, no qual confirma o abate dos 20 bovinos; junta as fotografias que comprovam a 
eliminação destes, fato que também é reiterado pelo Termo de Fiscalização, emitido pelo MAPA 
em 06/05/2021. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora tenha utilizado, 
em seu sítio, o subproduto proibido (cama de aviário) na alimentação de 20 ruminantes, após ser 
informado da proibição durante a fiscalização realizada em 11-02-2021, e depois do resultado 
positivo no exame de detecção de subproduto de origem animal, o noticiado realizou o abate de 
todos os bovinos que consumiram a alimentação proibida. Importante ressaltar que, para a 
configuração do delito disposto no art. 268 do Código Penal, é necessário dolo do agente, ou seja, 
deve ficar explícito que o agente tinha conhecimento anterior sobre a determinação do Poder 
Público. Da análise dos autos, não é possível afirmar a existência deste conhecimento, pois, na 
fiscalização, o investigado foi informado da proibição do uso da cama de frango, e dos mecanismos 
legais envolvidos; e recebeu uma cartilha informativa, o que demonstra, em princípio, que não havia 
um conhecimento anterior sobre a proibição. Além disso, o noticiado é um trabalhador rural, que 
precisou sacrificar todo o seu gado devido ao uso desse tipo de alimento. Isso corrobora a ideia da 
ausência de dolo, pois não é razoável acreditar que ele colocaria em risco todo o seu patrimônio se 
soubesse da proibição do uso da cama de frango para os bois. 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). 

 
708. Expediente: 1.36.000.000367/2021-58 - Eletrônico  Voto: 3592/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
TOCANTINS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º). 

Expediente oriundo do Departamento de Polícia Federal, no qual foi apresentada notitia 
criminis anônima, a qual informa sobre aquisição de propriedades rurais, no Município de 
Divinópolis/TO, por determinado indivíduo, que já foi investigado e indiciado no âmbito das 
denominadas Operações Ápia e Reis do Gado. O Procurador oficiante entendeu da seguinte 
forma: (1) as mencionadas fazendas foram adquiridas no início do ano de 2021, por 
determinado grupo, empresa do ramo do agronegócio, sediada na Cidade de Miranorte/TO, 
tendo como proprietários duas pessoas; (2) colheu-se, nos autos, despacho do Procurador da 
República do Ofício titular ao qual estão vinculadas as Operações Ápia e Reis do Gado, que 
asseverou a ausência, "ao menos a priori, de relação com os procedimentos ou processos de 
atribuição deste 8º Ofício"; (3) não foi apontada conduta típica individualizada; (4) o noticiante 
afirma que o indivíduo seria responsável pela aquisição das já mencionadas propriedades rurais, 
valendo-se para tanto de recursos de origem criminosa; (5) por meio de pesquisas realizadas 
pelo Sistema Radar, tendo como parâmetros os nomes das pessoas e do grupo, nada foi 
encontrado que pudesse relacionar o indivíduo com as aquisições das fazendas; (6) não há 
elementos suficientes para concluir ser ilícita a aquisição das propriedades rurais ou mesmo ter 
tal fato alguma relação com o indivíduo; (7) não se vislumbra diligência de ordem processual 
penal apta a tanto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, pelas 
indicações anteriores e demais dados constantes nos autos, não há providência, na esfera penal, 
a ser tomada, quanto às pessoas mencionadas. Sem elementos que demonstrem, 
inequivocamente, a ocorrência do crime. 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
709. Expediente: JF/PR/GUAI-APN-5001260-

41.2021.4.04.7017 - Eletrônico  
Voto: 3483/2021 Origem: GABPRM2-HKMJ 

- HAYSSA KYRIE 
MEDEIROS JARDIM 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: RÉU PRESO. RECURSO AO CIMPF. AÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO 

QUALIFICADO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO DESTA 2ª 
CCR PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. RECURSO 
INTERPOSTO CONTRA O ACORDÃO DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REMESSA DO FEITO AO 
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF. 1. Ação penal na qual os réus são investigados 
pela prática dos crimes de formação de organização criminosa transnacional, contrabando, 
roubo qualificado, receptação, porte de arma de fogo de uso restrito e uso de marcas e 
símbolos de órgão da Administração Pública Federal. 2. Em síntese, o MPF ofereceu 
denúncia pela prática dos crimes de organização criminosa e contrabando; em relação aos 
crimes de roubo qualificado, receptação, porte de arma de fogo de uso restrito e uso de 
marcas e símbolos de órgão da Administração Pública Federal, procedeu ao arquivamento. 
3. O Juízo Federal recebeu a denúncia e homologou o arquivamento dos crimes de 
receptação e porte de arma de fogo de uso restrito. No entanto, discordou do pedido de 
arquivamento em relação aos crimes de roubo qualificado e uso de marcas e símbolos de 
órgão da Administração Pública Federal. 4. Os autos foram remetidos a esta 2ª CCR, que 
na 816ª Sessão Extraordinária de 30-07-2021 decidiu homologar o arquivamento em 
relação ao crime de uso de sinal ou símbolo de órgão da Administração Pública Federal e 
determinou o prosseguimento da persecução penal quanto ao crime de roubo qualificado. 
5. Pedido de Reconsideração da Procuradora oficiante; sustenta, em síntese, que 'O fato de 
haver veículo similar, utilização de roupas camufladas e armas, salvo melhor juízo, não 
autoriza a imediata conclusão de que eram os investigados acima indicados que estavam no 
local, pois isso se traduziria em imputação penal objetiva, tirando o órgão ministerial a 
obrigação de provar ou apresentar indícios de autoria e transferindo a necessidade de 
comprovação da inocência ao acusado, o que é vedado pela Constituição [...] o exercício 
responsável da titularidade da Ação Penal impõe a observância da ordem jurídica e da 
existência, ao menos de indícios razoáveis, e não de meras presunções, de autoria e 
materialidade delitiva'; sendo que, no seu entender, não existiriam indícios de autoria 
suficientes para fundamentar o oferecimento de Ação Penal em face dos investigados. 6. 
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Revisão (2ª CCR). 7. Embora respeitáveis os argumentos apresentados pela Procuradora 
oficiante (recorrente), mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, entendendo que 
os elementos de prova obtidos pela autoridade policial durante a investigação ' e bem 
enumeradas pelo Juízo Federal quando da sua discordância - constituem indícios suficientes 
de autoria e materialidade para embasar o oferecimento da denúncia. 8. Nessa sentido, como 
bem pontuou o Juízo Federal, para o oferecimento da denúncia bastam indícios suficientes 
de materialidade e autoria, pois a ausência de provas é matéria a ser analisada em eventual 
sentença na ação penal, após a instrução probatória. Aliás, provas mais contundentes da 
autoria delitiva podem ser obtidas durante a instrução processual, tendo como ponto de 
partida justamente as provas já obtidas. 9. Desta forma, cabe considerar os elementos de 
prova até o momento obtidos, a exemplo da: (a) apreensão de armamento e fardamento na 
residência dos investigados tal como relatado pelas testemunhas quando da ocorrência dos 
roubos; (b) coincidência do modelo e da cor dos veículos utilizados nos roubos e 
encontrados em poder dos réus; (c) apreensão de dinheiro e mercadorias oriundas do 
Paraguai e sem comprovação de entrada regular; (d) utilização do mesmo modus operandi 
em diversos roubos, com identidade de abordagem e fazendo-se passar por policiais; (e) 
existência de outros IPLs nos quais um dos integrantes da OCRIM foi flagrado evadindo-
se da polícia, com trocas de tiros e apreensão de fardamentos e utensílios como os utilizados 
nos roubos; (f) print de conversa armazenada na nuvem de dados de um dos denunciados 
na qual é combinado a prática de um roubo. 10. Dessa forma, tem-se que a combinação de 
todos esses indícios, analisados em conjunto, são suficientes para provar, neste momento 
do oferecimento da denúncia, a autoria delitiva dos réus quanto ao crime de roubo. 11. 
Manutenção integral da deliberação desta 2ª Câmara na 816ª Sessão Extraordinária, de 30-
07-2021, pela não homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos. 12. 
Remessa dos autos ao CIMPF, órgão competente para julgar o recurso, nos termos do art. 
4º-I da Resolução CSMPF 165, de 06-05-2016. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento 
do recurso com manutenção integral da deliberação da 2ª Câmara, remetendo-se os autos à 
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
710. Expediente: JF-SOR-IP-0003552-

24.2018.4.03.6110 - 
Eletrônico  

Voto: 3050/2021 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado a partir de ofício encaminhado pela Secretaria de 

Habitação e Regularização Fundiária de Sorocaba/SP, para apurar suspeita de 
ocupação irregular em imóvel de beneficiária do Programa 'Minha Casa Minha Vida'. 
Segundo consta, os beneficiários teriam alugado sua unidade habitacional. Revisão de 
arquivamento recebido como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 
Cabimento do Enunciado 82/2ª CCR: 'A negociação irregular de imóvel adquirido de 
forma lícita por meio do Programa Minha Casa Minha Vida é passível de medidas no 
âmbito cível a serem adotadas pelo agente financiador, inclusive a retomada do imóvel, 
mas, na esfera penal, se restringe aos interesses de particulares, eventuais vítimas do 
crime de estelionato (CP, art. 171), não havendo lesão direta e específica a bens, 
serviços ou interesses da União ou de suas entidades que justifique a atribuição do 
Ministério Público Federal'. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para 
persecução penal. Recebimento do arquivamento como declinação de atribuições. 
Homologação da declinação 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). 

 
711. Expediente: 1.15.000.000480/2021-63 - Eletrônico  Voto: 3166/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 298). Ofício 

encaminhado pela 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, o qual comunica que empregada 
adulterou atestado médico e o utilizou junto ao seu empregador, com o objetivo de justificar 
falta ao trabalho. Revisão de arquivamento recebido como declínio de atribuições (Enunciado 
n° 32 da 2ª CCR). Crime praticado por particular contra particular; o documento falso foi 
apresentado pela empregada ao seu empregador (empresa privada). 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.' Fatos narrados que não evidenciam lesão direta a bens, serviços ou 
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interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

 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). 

 
712. Expediente: 1.18.000.001215/2021-91 - Eletrônico  Voto: 3445/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE 
GOIÂNIA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível crime de dano (art. 163, parágrafo único, inciso 

III, do CP). O noticiado teria colidido com o alambrado que cerca o 42º Batalhão do Exército 
no Jardim Guanabara/GO quando trafegava com seu veículo e sofreu um acidente, visto que 
dirigia alcoolizado. A conduta referente ao crime do art. 306 do CTB já foi comunicada à 
Polícia Civil. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). Suposto crime de 
dano praticado por civil contra o patrimônio militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea 'a'). 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a legitimidade do Ministério 
Público Federal para persecução penal. Nesse sentido, precedente desta 2ª CCR: 
1.30.001.000803/2019-88, Sessão nº 742, de 27-05-2019, unânime. Precedente STJ (CC 
161.898/MG, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 3ª Seção, DJe 20/02/2019). Recebimento do 
arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público 
Militar. 

 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). 

 
713. Expediente: 1.22.002.000217/2020-39 - Eletrônico  Voto: 3581/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO INSTAURADO PARA APURAR CONDUTAS 

INADEQUADAS POR PARTE DE PROFESSORES DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) EM 
RELAÇÃO A ALUNOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO/CONSCIENTIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE À TUTELA 
COLETIVA. INDICAÇÃO DE QUE FOI INSTAURADO PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PARA APURAR POSSÍVEL CRIME DE ASSÉDIO 
SEXUAL PERPETRADO POR DETERMINADO PROFESSOR CONTRA 
DETERMINADA ALUNA (EM ANDAMENTO/FEITO DIVERSO). TUTELA CRIMINAL 
NÃO CONTEMPLADA NOS AUTOS. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO 
PROFERIDO PELA 2ª CCR. REMESSA DOS AUTOS À 1ª CCR (COLEGIADO COM 
ATRIBUIÇÃO PARA ANALISAR A MATÉRIA CONSTANTE NO PRESENTE 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO). 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 
possíveis condutas inadequadas de professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) em relação a alunos da Instituição, originado de uma 
notícia de crime, na qual se concluiu não haver atribuição da Polícia Federal para a 
investigação, pois não restou configurado o crime de assédio sexual. 2. Encaminhamento do 
expediente à PRM - Uberaba/MG para conhecimento, com sugestão, s.m.j., que atue junto à 
Reitoria do IFTM com o fim de evitar condutas supostamente inadequadas por parte de 
servidores públicos federais. 3. O Procurador oficiante, após diligências, promoveu o 
arquivamento do procedimento preparatório (matéria relacionada à tutela coletiva); apresentou 
a seguinte fundamentação: (1) o IFTM vem adotando medidas para prevenir a prática do assédio 
sexual, inclusive de conscientização; (2) a partir do encaminhamento, pelo IFTM, de cópia do 
Procedimento Administrativo, foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal (em 
andamento/feito diverso) para apurar possível prática do delito tipificado no artigo 216-A do 
CP (conduta perpetrada por determinado professor contra determinada aluna). Após, 
encaminhou os autos à 1ª CCR. 4. Decisão monocrática proferida pela Subprocuradora-Geral 
da República/Coordenadora da 1ª CCR: "remetam-se os autos à 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, tendo em vista ser matéria de sua atribuição". 5. Esta 2ª CCR, na 813ª Sessão 
Ordinária, realizada em 21-06-2021, deliberou, à unanimidade, pela não homologação do 
arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal, ante 
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a existência de lastro probatório mínimo relacionado ao delito tipificado no art. 216-A do CP, 
a despeito das medidas administrativas tomadas pelo IFTM. 6. O Procurador do MPF oficiante, 
ao tomar ciência da decisão colegiada, peticionou nos autos: "em que pese a não homologação 
da promoção de arquivamento, pela 2ª CCR, consta, na referida promoção, o seguinte: 'cumpre 
registrar que, a partir do encaminhamento, pelo IFTM, de cópia do Procedimento 
Administrativo (...), foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal (...) para apurar 
possível prática do delito tipificado no art. 216-A do CP'. No referido PIC apura-se a notícia de 
que o professor R.B.P., em 07/04/2020, assediou, com mensagens obscenas, pelo aplicativo de 
mensagens (...), a aluna J.O.D., menor, resultando na sanção disciplinar de demissão do referido 
discente. Encontra-se em fase final de instrução, faltando apenas a oitiva do investigado. A 
questão afeta à 2ª CCR, portanto, é tratada no PIC (...). O presente feito trata de matéria de 
tutela coletiva, afeta à 1ª CCR. Restou constatado, conforme explicitado na promoção de 
arquivamento, que o IFTM vem adotando medidas para prevenir a prática de assédio sexual, 
inclusive de conscientização. Reitero, portanto, o arquivamento perante a 1ª CCR". 7. 
Encaminhado os autos à 1ª CCR, a Subprocuradora-Geral da República/Coordenadora proferiu 
nova decisão monocrática: "tendo em vista que a matéria versada no presente feito foi apreciada 
pela 2ª CCR (...), submeto-lhe novamente os autos para o exame do derradeiro despacho 
emitido pelo Procurador da República oficiante, que insistiu no encerramento da investigação 
à consideração de que os fatos, pela vertente criminal, estão em apuração no bojo do PIC (...), 
estando o presente Procedimento Preparatório atrelado aos fatos tão somente pelo viés da tutela 
coletiva". 8. Remessa dos autos à 2ª CCR. 9. Cabe reconsiderar a decisão proferida pela 2ª CCR 
de não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir 
na persecução penal. 10. Com efeito, ao reexaminar os autos, verifica-se a existência de duas 
questões, a saber. (1) em relação à tutela coletiva, houve atuação junto ao IFMT para evitar 
novas condutas inadequadas envolvendo professores e alunos, objeto deste procedimento 
preparatório e afeto à 1ª CCR; houve a promoção de arquivamento sob o fundamento de que o 
IFTM vem adotando medidas para prevenir a prática do assédio sexual, inclusive de 
conscientização, que deve ser objeto de apreciação pela 1ª CCR. (2) em relação à questão 
criminal, o Procurador oficiante informa que houve instauração de procedimento investigatório 
criminal para apurar possível crime de assédio sexual, previsto no art. 216-A do CP, ante a 
notícia relacionada à conduta do docente R.B.P. contra a discente J.O.D., matéria afeta à 2ª 
CCR (em andamento/feito diverso). 11. Assim, considerando que, neste procedimento, a 
promoção de arquivamento diz respeito exclusivamente à tutela coletiva, adequado 
reconsiderar o julgamento proferido pela 2ª CCR, e remeter os autos à 1ª CCR, colegiado com 
atribuição para analisar a matéria constante neste procedimento preparatório.  

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela reconsideração do 
julgamento proferido pela 2ª CCR, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
714. Expediente: 1.23.000.000223/2020-79 - Eletrônico  Voto: 2890/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Representação formulada pela Colônia de Pescadores Z-77 de Anapu e a Associação dos 

Agricultores da Região Ribeirinha Rio das Pedras de Anapu/PA, na qual relata a suposta prática 
dos crimes previsto no art. 299 e art. 342 do CP por um engenheiro agrônomo, em razão das 
informações registradas no laudo pericial elaborado no bojo de uma ação civil pública referente 
à criação do Sítio Pesqueiro Volta Grande do Xingu. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Preliminarmente, conforme manifestação do Procurador oficiante, verifica-
se que esta notícia crime tem por origem em ação civil pública, ajuizada pelo MPF contra C.G. 
da S. e o Estado do Pará, tendo como objeto declarar a nulidade da Resolução CONAMA nº 
30, de 14-06-2005; e, por conseguinte, desfazer o Sítio Pesqueiro Turístico Estadual Volta 
Grande do Xingu, eis que a criação da área não trouxe vantagem à população local, a qual vinha 
enfrentando dificuldades e restrição de acesso à área, mesma para questões de subsistência. 
Ocorreu a elaboração de laudo técnico-ambiental, elaborado pelo perito judicial. Consta dos 
autos que as pessoas ouvidas pelo engenheiro agrônomo nomeado como perito participaram 
apenas em caráter auxiliar à confecção do laudo, cujo cerne, todavia, era técnico-ambiental, 
não se tratando de estudo sociológico ou antropológico. A questão principal tratada no laudo 
pericial tem natureza técnico-ambiental. E, no âmbito criminal, se questiona a veracidade do 
conteúdo do laudo pericial de natureza técnico ambiental. Desta forma, por cautela, torna-se 
necessária avaliação da 4ª CCR, em face da sua atribuição especializada em matéria ambiental, 
apreciar a promoção de arquivamento. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos 
à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise da 
promoção de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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715. Expediente: 1.25.010.000197/2020-95 - Eletrônico  Voto: 3583/2021 Origem: 
PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 4ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento preparatório instaurado para apurar conteúdos veiculados em matérias 

jornalísticas, em determinados sites, por repórter, contendo afirmações de incitação de 
violência e discriminação contra indígenas. Segundo os autos, um repórter teria afirmado, em 
determinado site, em um momento da reportagem, que índios de uma etnia teria colocado óleo 
na pista para provocar acidentes e saquear motoristas. Em outro momento da mesma 
reportagem e no mesmo site, teria dito: "agora vai ter mais: a polícia pode descer bala. Agora 
é bala de borracha, é bomba, é gás em cima desses índios. E que sejam punidos. Vocês sabem 
das regras, vocês não andam pelados, com a cara pintada, não têm gotas de prato não. Então 
vocês prestem atenção. Vocês vão para a cadeia. Quadrilha!". Em outro dia, promoveu a 
inclusão de nova matéria jornalística, a qual foi divulgada em outro site, com o título "Capitão 
da PRE defende bater em indígena até deixar o lombo mais mole que a barriga". O Procurador 
oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: 
(1) embora as afirmações possam ser rotuladas de duras ou ríspidas, elas não denotam a prática 
de induzimento ou incitação de discriminação ou ofensa em razão da raça ou origem nacional; 
(2) não se evidencia o propósito deliberado de incitação ao ódio ou menção à inferioridade de 
grupos. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). Respeitadas as razões 
invocadas pelo Procurador oficiante, não é possível constatar, na hipótese, que o caso envolva 
a cultura indígena ou disputas de interesses referentes à comunidade indígena. Pelo que consta 
nos autos, as matérias jornalísticas foram veiculadas, em determinados sites, por repórter, nos 
seguintes contextos: (1) após ocorrer um grave acidente na rodovia e índios iniciarem um saque 
generalizado da carga, pisoteio ao corpo da vítima e ferimento com pedra a agente da PRF; (2) 
após um policial militar, em um grupo de troca de informações entre jornalistas e policiais, 
proferir a frase utilizada para intitular a segunda publicação, em razão da situação envolvendo 
um veículo acidentado, o corpo da vítima do acidente, PRFs e indígenas. Trata-se, portanto, de 
conduta praticada contra indígenas, mas que não atenta contra 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 enquadra na 
regra do art. 109, inciso XI, da CF. Ausência de elementos de prova capazes de legitimar, até 
o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Assim, nos 
termos da Súmula nº 140 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime 
em que o indígena figure como autor ou vítima. Recebimento do arquivamento como declínio 
de atribuições. 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). 

 
716. Expediente: 1.26.000.001808/2021-85 - Eletrônico  Voto: 3135/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação noticiando possível prática de racismo e 

homofobia em sala de bate papo UOL. Consta dos autos que usuário de sala de bate papo 
administrada pelo provedor UOL teria publicado as seguintes mensagens: 'kkkk que macaca 
vagabunda tua mae'; 'sapatona safada'; 'tua mãe deve adorar sentar em cima'; 'macaca'. O 
Procurador da República oficiante considerou que não se pode dizer que as mensagens tenham 
ânimo discriminatório ou incitador de preconceito, caracterizando-se apenas como 
manifestações imponderadas, típicas das conversas on-line. Promoção de arquivamento 
recebida como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Quanto à possível prática 
de homofobia, cumpre destacar que, 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 do crime. A Lei nº 7.716/89 
também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, 
aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal, para 
os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado 
tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a 
ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da 
Justiça Federal para processar e julgar o caso (art. 109, inciso V, da CF). Também, não se 
verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Carência de elementos de 
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução 
penal (art. 109, inciso IV, da CF). No que se refere à possível prática do crime de racismo, 
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verifica-se que a manifestação supostamente racista melhor se enquadra no tipo penal do art. 
140, §3º, do CP, 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 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). 

 
717. Expediente: 1.34.001.003711/2021-25 - Eletrônico  Voto: 2771/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de racismo por usuário de sala de 

bate-papo que teria postado a seguinte mensagem: "pretos fedem a bosta". Revisão de 
arquivamento recebido como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Registra-
se que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em caráter fechado, entre 
particulares; e não há indício de participação de pessoa situada no exterior; ou, ainda de 
potencialidade automática de visualização das mensagens no exterior. Assim, a atribuição para 
análise do caso concreto não cabe ao MPF, mas ao Ministério Público Estadual. Segundo 
decisão do STF no RE 628.624/MG, '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'. Em caso similar, o STJ entendeu que 'A troca de conteúdos 
ilícitos por meio de mensageiros eletrônicos por integrantes de grupo específico não carrega a 
potencialidade automática de visualização desse material no exterior, ainda que demonstrada a 
presença de um componente que criou sua conta com vinculação a linha telefônica de prefixo 
estrangeiro' (CC 175.525/SP, Terceira Seção, DJe 11/12/2020). Precedente 2ª CCR (NF nº 
1.34.001.003887/2021-87, Luíza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime, Sessão Ordinária nº 
813 de 21/06/2021). 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). 

 
718. Expediente: 1.34.001.004740/2021-12 - Eletrônico  Voto: 3507/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de racismo por usuário de sala de 

bate-papo que teria postado a seguinte mensagem para um usuário identificado com o nickname 
'preto': "Deve sengraçado (sic) um viadão crioulo dando o toba de quatro, comcuzãopreto (sic) 
arreganhado para o alto, cheio de cabeleira do peidôso parecendo bom-bril, e o sacoenrugado 
(sic) uma ameixa seca. Deve ser uma visão do infernokkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..". Revisão de 
arquivamento recebido como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Registra-
se que a mensagem ficou restrita aos integrantes do chat de bate-papo, em caráter fechado, entre 
particulares; e não há indício de participação de pessoa situada no exterior; ou, ainda de 
potencialidade automática de visualização das mensagens no exterior. Assim, a atribuição para 
análise do caso concreto não cabe ao MPF, mas ao Ministério Público Estadual. Segundo 
decisão do STF no RE 628.624/MG, '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'. Em caso similar, o STJ entendeu que 'A troca de conteúdos 
ilícitos por meio de mensageiros eletrônicos por integrantes de grupo específico não carrega a 
potencialidade automática de visualização desse material no exterior, ainda que demonstrada a 
presença de um componente que criou sua conta com vinculação a linha telefônica de prefixo 
estrangeiro' (CC 175.525/SP, Terceira Seção, DJe 11/12/2020). Precedente 2ª CCR (NF nº 
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1.34.001.003887/2021-87, Luíza Cristina Fonseca Frischeisen, unânime, Sessão Ordinária nº 
813 de 21/06/2021). 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). 

 
Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
719. Expediente: JF/ITJ/SC-APE-5006072-

09.2019.4.04.7208 - Eletrônico  
Voto: 3524/2021 Origem: GABPRM4-DAD - 

DARLAN AIRTON DIAS 
 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal na qual o réu foi 

denunciado pelo crime descrito no art. 337-A, inciso III do CP, por 24 vezes na forma do 
art. 71 do CP. O MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP após o recebimento da 
denúncia ocorrida em julho de 2019. A defesa do réu peticionou com base no art. 28-A, § 
14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do 
ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, 
que acolho em respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, tendo em vista que 
a Denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, com base no 
Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, tem-se que o recebimento da denúncia e o início da 
ação penal não configuram obstáculo à celebração de ANPP. Necessidade de retorno dos 
autos ao Procurador da República oficiante para consideração do entendimento firmado 
pela Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. 
Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, 
para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos 
autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
720. Expediente: JF/JOI/SC-5008125-

18.2018.4.04.7201-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3426/2021 Origem: GABPRM2-DLR - 
DAVY LINCOLN ROCHA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual os réus R.C.O. 

e E.P.O. foram condenados pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, incisos I e IV, 
c/c do art. 14, inciso II, na forma do art. 29, do CP. Os autos retornaram do TRF/1ª Região, 
sem julgamento dos recursos de apelação interpostos, para análise sobre a viabilidade de 
oferecimento do ANPP, tendo em conta questão prejudicial suscitada pelo Procurador 
Regional da República. O Procurador da República Oficiante, por sua vez, entendeu não 
ter atribuição para oferecer o ANPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Cumpre observar 
que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações 
penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-
35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22-03-2021, reformou 
seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição 
da Procuradoria Regional da República, em face da decisão do PGR. Com efeito, 
recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de 
atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou o 
seguinte: I) a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser 
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) não há 
que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, 
a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da 
atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em 
grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Decisão 505/2020, 
CA 526/2020 - AJCA/GABPGR "PGR-00484615/2020", Procedimento de Conflito de 
Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). Prejudicada, portanto, a análise do mérito. 
Encaminhamento dos autos ao órgão de segundo grau, para análise dos requisitos exigidos 
para a propositura do acordo, no caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura 
do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
721. Expediente: 1.00.000.009138/2021-51 – Eletrônico 

(0004013-40.2019.4.03.6181)  
Voto: 3576/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: ANPP. CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CP. DENÚNCIA RECEBIDA. 

PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE ENTENDEU SER INCABÍVEL O 
OFERECIMENTO DE ANPP. RÉU REGISTRA ANTECEDENTES CRIMINAIS. RÉU 
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BENEFICIADO COM TRANSAÇÃO PENAL NOS CINCO ANOS ANTERIORES À 
PRÁTICA DO CRIME. ART. 28-A, § 2º, INCISO II E III, DO CPP. NÃO CABIMENTO DE 
ANPP. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1) Incidente de Acordo de Não Persecução 
Penal ' ANPP. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, 
endereçada diretamente à 2ª CCR, para análise sobre o cabimento de ANPP em relação ao réu 
E.H, cliente do manifestante, nos autos da Ação Penal nº 0004013-40.2019.4.03.6181; réu E.H. 
denunciado pelo crime previsto no art. 304 c/c art. 297, na forma do art. 29 do CP, em resumo, 
pela prática do seguinte fato: Em 16-07-2013, o investigado E.H. forneceu diploma e histórico 
escolar falsos ao outro denunciado, A.E., o qual requereu registro indevido junto ao CREA/SP. 
2) O MPF entendeu ser incabível a celebração de ANPP; apresentou os seguintes fundamentos: 
(1) já houve o recebimento da denúncia em maio de 2019; (2) 'na folha de antecedentes do réu 
E. H. ainda constam apontamentos, o que também inviabilizaria o acordo. De fato, E. já teve 
procedimento do Juizado Especial extinto por transação em 2013, bem como respondeu a 2 
outras investigações no interior, no Foro de Santa Branca e no de São José dos Campos, este 
último por estelionato. Assim, mesmo não existindo condenação penal em face de E., entendo 
que os envolvimentos anteriores desse com a justiça criminal impedem a celebração de ANPP'. 
Em nova manifestação, o Procurador oficiante, além de reiterar o seu posicionamento, 
acrescentou que, por mais que tecnicamente não retirem sua primariedade para fins penais, 
constituem elemento indiciário de conduta criminal habitual que não se coaduna com os fins 
do ANPP, notadamente no que diz respeito à necessidade e suficiência para a reprovação e 
prevenção do crime. 3) A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. 4) Preliminarmente, trata-se de fato praticado em 16-07-2013 (uso 
do diploma falso e do histórico escolar falso). Não consta da denúncia a data precisa da 
falsificação. De qualquer sorte, impõe-se sublinhar que os fatos são anteriores à vigência da 
regra do art. 28-A do CPP, dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019. 5) Inicialmente, ressalvo 
entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, 
matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da 
colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, verifica-se 
que o recebimento da denúncia e o início da ação penal não configuram obstáculo à celebração 
de ANPP. 6) Cabe, de início, delimitar os fatos em relação ao réu E.H., em especial à questão 
dos registros criminais em seu nome. Com efeito, constam os seguintes registros: (I) da Justiça 
Estadual de SP (1) Foro Central Criminal Barra Funda. Inquérito Policial 0018687-
84.2014.8.26.0050, Situação: Extinto. Data: 28-02-2014. (2) Foro Central Criminal Barra 
Funda ' Vara do Juizado Especial Criminal. Inquérito Policial 0066124-92.2012.8.26.0050. 
Situação: Extinto. Data: 26-11-2012. Autor: Justiça Pública. Data do fato: 26-04-2012 - 
Extinção da punibilidade: 24-06-2013 (art. 84, `parágrafo único' da Lei 9.099/95). 22-07-2013 
Trânsito em julgado para o Ministério Público (extinção da punibilidade). SANTA BRANCA 
(3) Foro de Santa Branca ' Vara Única ' Inquérito Policial 0000558-63.2016.8.26.0534. Data 
21-07-2016. Auto Justiça Pública. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ' Foro de São José dos Campos 
' 2ª Vara Criminal. Crime de Estelionato e outras Fraudes (art. 171 e art. 179 do CP): 0722771-
73.2005.8.26.0577 (1585/2005) Situação: Suspenso. Data: 22-11-2005. Reqte: Autor 
Inexistente. 17-04-2007 Enquadramento (ESTELIONATO, Inquérito arquivado) (Certidão 
expedida em 28-06-2019). Na Folha de Antecedentes, Inquérito Policial 176/2014, Inf 
C/Consum, data do fato: 19-11-2013 ' Data da abertura: 25-11-2013 ' vítima: o consumidor; 
Processo Criminal nº 18.687/2014 Autoridade Judiciária. (II) da SR/DPF/SP, Folha de 
Antecedentes: (1) IPL 1.219, instaurado pela DELEFAZ SR PF SP, em 26-05-2015, como 
incurso no art. 297, art. 304 do CP. (III) da Justiça Federal de SP; (1) Ação Penal nº 0004013-
40.2019.4.03.6181. O registro da Justiça Federal se refere à ação penal de que trata estes autos. 
7) De outra parte, impõe-se sublinhar que, conforme a denúncia, o uso dos documentos falsos 
ocorreu no dia 16-07-2013. Consta das certidões criminais que o réu, à época da prática dos 
fatos destes autos, foi beneficiado por transação penal, em relação à qual foi extinta a 
punibilidade em 24-06-2013. Assim, o réu foi beneficiado nos 05 anos anteriores ao 
cometimento do crime, em transação penal; não preenche o requisito objeto previsto no art. 28-
A, § 2º, inciso III, do CPP. 8) Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de 
origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
722. Expediente: 1.00.000.010917/2021-08 – Eletrônico 

(JFRS/POA-5019009-16.2021.4.04.7100)  
Voto: 3099/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal na qual o réu foi condenado, 

pela prática do crime descrito no art. 356 do CP, à pena de 04 meses de detenção, em regime 
inicialmente aberto, cumulada com 20 dias-multa, no valor de 1/10 do salário-mínimo, 
nacionalmente vigente na data do fato (abril de 2012), atualizado desde então, bem como ao 
pagamento das custas processuais. A sanção foi substituída por prestação pecuniária no 
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montante de 06 salários-mínimos nacionais em favor de entidades sociais. Em sede recursal 
(apelação), a pena de multa foi reduzida para 13 dias-multa e, no mais, mantida a sentença na 
íntegra. O TRF/4ª Região, instado pela parte ré, determinou o retorno dos autos ao 1º grau para 
análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do 
condenado, nos termos do art. 28-A do CPP. O membro do MPF oficiante em primeiro grau 
defendeu não ser possível o oferecimento do ANPP no caso em apreço, pois ao observar os 
termos da sentença condenatória, confirmada pelo TRF/4ª Região (modificada parcialmente), 
verifica-se que a pena aplicada é proporcional ao delito praticado, havendo equilíbrio entre a 
infração penal e a sanção imposta, bem como está de acordo com o princípio da 
individualização da pena (adequação e proporcionalidade da medida sancionatória). A defesa 
peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. 
Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição 
para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento do 
procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão nº 
803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à 
unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República, em face da decisão do 
PGR. Com efeito, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo 
de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou o 
seguinte: I) a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser 
dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) não há que se 
falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que 
o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da 
Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, 
entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª CCR/MPF (Decisão 505/2020, CA 526/2020 - 
AJCA/GABPGR "PGR-00484615/2020", Procedimento de Conflito de Atribuição 
1.00.000.021313/2020-06). Prejudicada, portanto, a análise do mérito. Encaminhamento dos 
autos à PRR/4ª Região, para análise dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, no 
caso concreto. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da 
Procuradoria Regional da República para análise dos requisitos exigidos para a propositura do 
ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
723. Expediente: 1.00.000.011903/2021-01 – Eletrônico 

(0006131-23.2018.4.03.6181)  
Voto: 3085/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Rés L.H.A. e F.F.S. denunciadas em ação penal 

desmembrada, relativa à 'Operação Durkheim' deflagrara no final de 2012 (objetivo de 
desarticular duas organizações criminosas, uma especializada na venda de informações 
sigilosas e outra voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional) e que 
desarticulou extensa rede de quadrilheiros que se associaram entre si, de maneira permanente 
e estruturada, caracterizada pela divisão de tarefas, com ramificação em todo território nacional, 
com o objetivo de praticar uma miríade delitiva diversificada, cujo número de infrações 
perpetradas sequer pode ser contabilizada porque foi extremamente elevado, tais como lavagem 
de ativos, evasão de divisas, violação de sigilo bancário e interceptação telefônica clandestina. 
A Procuradora Oficiante entendeu ser incabível a celebração de ANPP em razão de as rés 
fazerem parte de organização criminosa especializada e terem praticado a conduta delitiva 
como atividade profissional realizando os atos de comercialização de dados sigilosas de forma 
habitual e reiterada, além de integrar por meio de vínculo estável e constante quadrilha 
especializada em tais práticas delitivas; bem como ambas não confessaram formalmente os 
fatos. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª 
CCR. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após 
o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em 
respeito ao princípio da colegialidade. Nesse contexto, com base no Enunciado nº 981, desta 2ª 
CCR/MPF, verifica-se que o recebimento da denúncia e a prolação da sentença não configuram 
obstáculo à celebração de ANPP. Em relação à ausência de confissão formal, cumpre esclarecer 
que não há óbice para que a confissão seja realizada durante a negociação do ANPP. Dessa 
forma, verifica-se que a ausência de confissão formal não configura obstáculo ao oferecimento 
de ANPP. Contudo, conforme destacado pela Procuradora da República oficiante, 'da leitura da 
peça acusatória e alegações finais, corroborada por todo o conjunto probatório amealhado aos 
atos, depreende-se que as rés tinham a conduta delitiva como atividade profissional, realizando 
os atos de comercialização de dados sigilosos de forma habitual e reiterada, além de integrar 
por meio de vínculo estável e constante quadrilha especializada em tais práticas delitivas, 
incidindo, portanto, na vedação ao cabimento do acordo de não persecução penal prevista no 
art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal'. Dessa forma, constata-se conduta 
criminal profissional denotando que as rés fazem da atividade criminosa seu meio de vida, 
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principalmente considerando que os delitos foram cometidos no âmbito de grande esquema de 
fraudes perpetradas em face do Sistema Financeiro Nacional. Não cabe aplicar o ANPP (art. 
28-A, § 2º, inciso II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo 
Federal de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de 
oferta do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
724. Expediente: 1.00.000.012395/2021-71 – Eletrônico 

(0006355-63.2015.4.03.6181)  
Voto: 3421/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de acordo de não persecução penal - ANPP. Réu denunciado 

como incurso no crime do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CP. Suposta 
omissão de informação às autoridades fazendárias que gerou um crédito apurado em mais de 
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). A Procuradora Oficiante não ofereceu o ANPP 
'em razão do valor do montante sonegado, bem como em face do modus operandi desenvolvido 
pelo acusado para viabilizar a prática criminosa, que se perpetuou por 2 anos.' Conforme 
descrito na peça acusatória, a fiscalização constatou que os faturamentos mensais da empresa 
eram muito inferiores aos montantes mensais de créditos/depósitos em suas contas-correntes; 
constatou-se, outrossim, que referida empresa, nos anos-calendários 2006 e 2007, optou pelo 
lucro presumido, declarando, como receita bruta do IRPJ os montantes anuais de R$ 
12.815.170,15 e R$ 14.668.228,09, respectivamente. No entanto, nas DCTFs apresentadas, foi 
declarado apenas R$ 893.465,83 e R$ 0,00, respectivamente. A defesa peticionou com base no 
art. 28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto ao não 
cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria objeto do Enunciado nº 98 da 2ª 
CCR/MPF, acolhido em respeito ao princípio da colegialidade. Da mesma forma, ressalvo 
posicionamento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP em face do alto valor sonegado. 
Em homenagem ao princípio da colegialidade, passa-se ao exame dos demais aspectos deste 
caso. Quanto ao fundamento do alto valor do tributo iludido, tem-se que o art. 28-A do CPP 
não prevê um valor máximo pré-determinado como requisito para a celebração do ANPP. 
Logo, ainda que expressivo, o valor do dano não pode constituir fundamento único para obstar 
a realização do ANPP. Necessária a análise de outros elementos que indiquem a insuficiência 
da medida, o que não se verificou nos autos. Caso preenchidos os demais requisitos previstos 
no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público estipulará o pagamento do débito da 
forma que entender pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional 
e compatível com a infração imputada ao réu e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação 
penal deverá seguir seu curso regular. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da 
República oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara e análise dos 
demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Devolução dos autos ao Juízo de 
origem para conhecimento e abertura de vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A 
do CPP. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 

A advogada Dra. Larissa Rezende Bianchi, OAB/SP Nº 450192, 
acompanhou o julgamento do processo. 

 
725

. 
Expediente

: 
1.33.005.000165/2021

-78 - Eletrônico  
Voto

: 3432/2021 
Origem

: PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 4ª 
REGIÃO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM 

FASE RECURSAL. INSURGÊNCIA DO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA 
CONTRA DECISÃO DA 2ª CCR. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÕES DO PGR, DO CIMPF E DA 2ª CCR/MPF PELA 
ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2ª INSTÂNCIA DO MPF PARA A ANÁLISE DA 
POSSIBILIDADE DE ACORDO EM AÇÕES PENAIS COM SENTENÇA CONDENATÓRIA 
PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU E QUE AGUARDAM JULGAMENTO DE RECURSO 
DE APELAÇÃO NO TRF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REMESSA DOS 
AUTOS AO CIMPF. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 
ação penal em que os réus foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime 
previsto no art. 33 c/c art. 40, da Lei nº 11.343/2006 e art. 70 da Lei n. 4.117/62, na forma dos 
art. 29 e art. 69 do CP. 2. Após interposição de apelação, o TRF/4ª determinou o retorno dos autos 
ao 1º grau para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 3. O 
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Procurador da República atuante na PRM ' Joinville/SC não ofereceu o ANPP; sustentou o 
seguinte: a) falta de atribuição para a propositura do acordo, o qual caberia à PRR/4ª Região; b) 
proferida sentença e em não tendo havido confissão do(s) denunciado(s), não há mais interesse 
na propositura do acordo pelo Parquet que atua em primeira instância; c) não cabimento do ANPP 
após o recebimento da denúncia para ação penal iniciada antes da vigência da Lei nº 13.964/2019; 
d) e esgotamento da jurisdição de primeira instância, que se deu com a prolação da sentença de 
mérito e posterior remessa do feito à Corte Recursal. A defesa interpôs recurso contra a 
manifestação do MPF, tendo os autos sido remetidos à 2ª CCR/MPF, que deliberou pelo retorno 
do feito ao Procurador oficiante para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, no 
caso concreto, por considerar a possibilidade da celebração do ANPP no curso da ação penal. 4. 
Com isso, o Procurador da República interpôs Recurso Administrativo contra a decisão da 2ª 
CCR. 5. Esta 2ª CCR, na Sessão de Revisão n° 806, de 26/04/2021, em julgamento unânime, 
reconsiderou a decisão recorrida (em razão da alteração em seu entendimento sobre a matéria 
ante a decisão proferida pelo PGR em conflito negativo de atribuições), passando a reconhecer a 
ausência de atribuição do membro do MPF de primeira instância para análise e eventual 
oferecimento do acordo em ação penal em fase recursal, cabendo tal proceder à Procuradoria 
Regional da República. 6. Remetidos os autos ao 43° Ofício Especializado da PRR da 4ª Região, 
o Procurador Regional da República nele atuante, por sua vez, interpôs recurso; sustenta, em 
síntese, o seguinte: I) não há remanescente dos pleitos recursais pendentes de exame pelo egrégio 
TRF/4ª Região, o que, determina, como é lógico, o retorno dos autos à origem, onde o órgão do 
MPF, lá oficiante, deverá dar andamento à execução da condenação ou ao cumprimento das 
exigências fixadas no acordo de não persecução penal; ou II) está preclusa a questão do foro 
competente para homologação do eventual acordo de não persecução penal que venha, 
porventura, a ser oferecido aos réus; III) havendo pronunciamento judicial fixando a competência 
descabe controverter sobre a atribuição de órgãos ministeriais, o que já aconteceu tanto no 
pronunciamento do Tribunal Regional Federal ao julgar a apelação, como à altura do evento n.º 
285 da ação penal subjacente, quando o douto Juízo Federal na origem indeferiu pedido de 
remessa do feito à Corte. 7. Inicialmente, conforme já registrado na decisão anterior, a 2ª CCR 
possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, 
conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR's 
(revisada e ampliada). Ressalte-se que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a 
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 
manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' 
(rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase 
recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. Dessa forma, considerando que o tema 
ainda é controverso, encontrando-se pendente de julgamento pelo Plenário do Supremo, não há 
que se falar, por ora, em revisão do entendimento deste Colegiado. 8. Quanto à questão da fixação 
da atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, a 2ª CCR, no julgamento 
do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 
n° 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à 
unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 9. Sobre o tema, destaca-
se a decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições proferida pela AJCA do 
Gabinete do Procurador-Geral da República, aplicável mutatis mutandis, que considerou o 
seguinte: I) a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida 
interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se falar 
em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF 
se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria 
Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também 
adotado pelas 4ª e 5ª CCR/MPF (Decisão 505/2020, CA 526/2020 ' AJCA/GABPGR 'PGR-
00484615/2020', Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 10. No 
caso analisado pelo Gabinete do PGR, observa-se da movimentação processual da Ação Penal n° 
5001222-34.2018.4.04.7114 (objeto do Procedimento de Conflito de Atribuição 
1.00.000.021313/2020-06) que foi formulada proposta de ANPP pela Procuradoria Regional da 
República da 4ª Região e que o Desembargador Relator do TRF4 determinou, no dia 27/05/2021, 
a intimação do acusado para que se manifeste sobre tal proposta. Logo, em outros casos, constata-
se que o acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e judicial de segundo grau. 11. Da 
mesma forma, o CIMPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria 
Regional da República) quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também 
envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento 
de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão 
Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 12. Ademais, em situações análogas (processos em fase 
recursal), os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando 
normalmente os acordos de não persecução penal, consoante pode-se observar, por exemplo, de 
informações levantadas perante a Procuradoria Regional da República da 1ª Região (quadro 
anexo)i. 13. Estas circunstâncias, em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, 
do CIMPF, da 2° CCR do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em 
casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento 
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de ANPP, no caso concreto, é da Procuradoria Regional da República. 13. Caso seja firmado 
acordo entre o Ministério Público e o réu, os termos deverão ser encaminhados à Corte Regional 
Federal da 4ª Região. No momento oportuno, isto é, após eventual formalização de ANPP e 
encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará 
os autos ao Juízo de primeiro grau, para exame e eventual homologação. 14. Manutenção da 
decisão recorrida. Encaminhamento dos autos ao CIMPF. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do 
recurso com manutenção integral da deliberação da 2ª Câmara, remetendo-se os autos à 
PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 

 
Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 
726. Expediente: JF/ITJ/SC-5007803-

40.2019.4.04.7208-APE - 
Eletrônico  

Voto: 3440/2021 Origem: GABPRM4-DAD - 
DARLAN AIRTON DIAS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Réu denunciado pela prática do 

crime previsto no art. 171, § 2º, inciso I, c/c § 3º, do CP. Oferecimento do ANPP pelo 
MPF. A defesa insurgiu-se contra a proposta de ANPP formulada pelo MPF; discordou 
das cláusulas oferecidas; alegou que não possuía meios para a reparação do dano; requereu 
que efetuasse o pagamento parcelado da reparação do dano em 140 parcelas de R$ 500,00 
por mês. Recurso da defesa com base no art. 28-A, § 14 do CPP. Não merece conhecimento 
o recurso. Com efeito, a remessa dos autos ao órgão superior do MPF se dá na forma do 
art. 28-A, § 14, do CPP. Esta regra prevê a remessa somente na hipótese de haver a recusa 
do órgão do Ministério Público em propor o ANPP. Verifica-se que, de um lado, o 
Procurador Oficiante ofereceu a proposta de ANPP; e, no caso, a remessa se deu pela 
recusa da defesa quanto às cláusulas do ANPP, propostas pelo Procurador Oficiante. No 
caso, ao contrário, o Procurador oficiante ofereceu o ANPP; e, na fase posterior, de ajustar, 
cumulativa ou alternativamente, as condições, a defesa não concordou com as cláusulas 
estipuladas na proposta de ANPP formulada pelo MPF; não houve acordo sobre as 
condições, no caso concreto. Assim, não houve recusa por parte do Procurador oficiante 
em oferecer o ANPP, o caso é de não conhecimento da remessa. Devolução dos autos à 
origem para, sendo o caso, retomar o acordo com as cláusulas propostas pelo MPF ou para 
o regular prosseguimento da persecução penal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento da remessa, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Os processos JF-DF-0064790-85.2015.4.01.3400-RPCR, JF/PR/CUR-5017509-21.2021.4.04.7000-IANPP, JF/PR/CUR-5036705-

74.2021.4.04.7000-IANPP, JF/PR/FOZ-IANPP-5009148-09.2021.4.04.7002, JF/PR/FOZ-5009276-29.2021.4.04.7002-IANPP, JF/ITJ/SC-5005365-
70.2021.4.04.7208-APE, 1.30.001.002120/2021-80, 1.15.002.000276/2021-22 e 1.29.000.002030/2021-10 foram retirados de pauta a pedido dos 
respectivos relatores. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da Republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da Republica 
Titular do 2º Ofício 

 
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Subprocurador-Geral da Republica  
Titular do 3º Ofício 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00021682-2021| 
PORTARIA Nº 86, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 41/2021, recebido em 30 
de agosto de 2021), 

RESOLVE: 
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DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça CARLOS FREDERICO SATURNINO DE OLIVEIRA para atuar perante 
a 161ª Promotoria Eleitoral – Bonsucesso, no período de 20 a 31 de agosto de 2021, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça 
indicada para o biênio, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00021681-2021| 
PORTARIA Nº 87, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30, de 19 de maio de 2008, 
RESOLVE: 
RATIFICAR as indicações das movimentações dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o mês de 

setembro de 2021, encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Aviso de 26/08/2021, recebido 
por meio eletrônico em 30 de agosto de 2021), na forma do art. 1º, I, da Resolução CNMP n. 30/2008: 

COMARCAS DA CAPITAL 
ANCHIETA 
123ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2455-2359 
Desig. para o biênio – LEONARDO ARAÚJO MARQUES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 
ANDARAÍ 
170ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2284-5504 
Desig. para o biênio – CARMEN ELIZA BASTOS DE CARVALHO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Junto ao III Tribunal do 

Júri da Capital) 
BANGU 
24ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-3903 
Desig. para o biênio – MARIANA GOULART MARCONDES RIBEIRO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família 

de Bangu) 
BARRA DA TIJUCA 
9ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8521 
Desig. para o biênio – LÚCIO RÔMULO SOARES (Titular da 8ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) (Acumulando 

a 179ª, de 01 a 10/09) 
119ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-0710 
Desig. para o biênio – alexandra paiva d'ávila MELO (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 
BONSUCESSO 
161ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2270-2558 
Desig. para o biênio – FERNANDA ROCHA JORGE (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área 

Botafogo e Copacabana do Núcleo Rio de Janeiro) (Licença para tratamento de saúde, de 20/08 a 19/09) 
Desig. em substituição – ROBERTO GÓES VIEIRA (de 01 a 19/09) (Indicada para o biênio na 21ª) 
BRAZ DE PINA 
162ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2561-2969 
Desig. para o biênio – FÁTIMA VIEIRA HENRIQUES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 

(Acumulando a 191ª) 
CAMPO GRANDE 
120ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-6222 
Desig. para o biênio – MARCOS KAC (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra 

da Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro) 
122ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3356-2970 
Desig. para o biênio – ROSEMERY DUARTE VIANA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Madureira) (Acumulando a 245ª, 

de 08 a 17/09) 
242ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2415-5249 
Desig. para o biênio – FLÁVIA ABIDO ALVES (Titular da 6ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
243ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8006 
Desig. para o biênio – MÁRIO LUIZ PAES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) 
245ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3394-0789 
Desig. para o biênio – FLÁVIA BEIRIZ BRANDÃO DE AZEVEDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Jacarepaguá) (Férias, de 08 a 17/09) 
Desig. em substituição – ROSEMERY DUARTE VIANA (de 08 a 17/09) (Indicada para o biênio na 122ª) 
CASCADURA 
118ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2596-3110 
Desig. para o biênio – LUÍS OTÁVIO FIGUEIRA LOPES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência 

Doméstica da área Centro do Núcleo Rio de Janeiro) 
CIDADE DE DEUS 
179ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8600 
Desig. para o biênio – ELISA FRAGA DE REGO MONTEIRO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial 

da área Bangu e Campo Grande do Núcleo Rio de Janeiro) (Férias, de 01 a 10/09) 
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Desig. em substituição – LÚCIO RÔMULO SOARES (de 01 a 10/09) (Indicado para o biênio na 9ª) 
CIDADE NOVA 
204ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2213-0464 
Desig. para o biênio – ALEXANDRE THEMÍSTOCLES DE VASCONCELOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação 

Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro) 
Auxílio – ALEXANDRE MURILO GRAÇA (Indicado para o biênio na 14ª) 
COPACABANA 
5ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2523-7252 
Desig. para o biênio – FELIPE PIRES CUESTA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente 

e do Patrimônio Cultural da Capital) 
ENGENHO NOVO 
8ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2241-4948 
Desig. para o biênio – CLÁUDIA CRISTINA NOGUEIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 41ª Vara Criminal da Capital) 
HIGIENÓPOLIS 
169ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3890-1613 
Desig. para o biênio – ANA PAULA AMATO MANHÃES SIQUEIRA (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da 

Capital) 
ILHA DO GOVERNADOR 
191ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2467-3321 
Desig. para o biênio – TIAGO JOFFILY (Titular da 5ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) (Afastado – PGJ – 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Execução Penal) 
Desig. em substituição – FÁTIMA VIEIRA HENRIQUES (Indicada para o biênio na 162ª) 
192ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3393-3732 
Desig. para o biênio – RENATA SILVARES FRANÇA FADEL (Titular da Promotoria de Justiça junto ao I Juizado Especial 

Criminal Da Capital) 
INHOAÍBA 
241ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8004 
Desig. para o biênio – SÉRGIO LIVIO PEREIRA PINTO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da 

área Santa Cruz do Núcleo Rio de Janeiro) 
IRAJÁ 
22ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3391-5527 
Desig. para o biênio –  WAGNER SAMBUGARO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto ao I Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher) 
JARDIM BOTÂNICO 
4ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2249-1862 
Desig. para o biênio  –  EDUARDO SANTOS DE CARVALHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 

da Cidadania da Capital) (Acumulando a 16ª) 
17ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2274-4996 
Desig. para o biênio – ANDREZZA DUARTE CANÇADO (Titular da 11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
LARANJEIRAS 
16ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2265-5197 
Desig. para o biênio – PATRÍCIA SILVEIRA TAVARES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital) 

(Férias) 
Desig. em substituição – EDUARDO SANTOS DE CARVALHO (Indicado para o biênio na 4ª) 
LINS DE VASCONCELOS 
214ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-5256 
Desig. para o biênio – ROGÉRIO GOMES ALEVATO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier) 
MADUREIRA 
218ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3350-1575 
Desig. para o biênio – LUIZ ALBERTO DA CUNHA BRAGA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Madureira) 
MARECHAL HERMES 
23ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7525 
Desig. para o biênio – ROGÉRIO PACHECO ALVES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação 

da Capital) 
MÉIER 
216ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2228-0678 
Desig. para o biênio – FLÁVIO BOUREAU DA CÂMARA CANTO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do 

Méier) 
OLARIA 
21ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2590-2090 
Desig. para o biênio – ROBERTO GÓES VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Leopoldina) 

(Acumulando a 161ª, de 01 a 19/09) 
PADRE MIGUEL 
233ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3332-2033 
Desig. para o biênio – ADRIANA VITAL DE MATOS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Bangu) 
PARADA DE LUCAS 
176ª Promotoria Eleitoral - Tel:2482-8157 
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Desig. para o biênio  – ANA CRISTINA HUTH MACEDO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital) 
PAVUNA 
167ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2474-4848 
Desig. para o biênio – CRISTIANE DA ROCHA CORRÊA (Titular da 7ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
PENHA 
188ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3869-9777 
Desig. para o biênio – CARLOS FREDERICO SATURNINO DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital) 
PIEDADE 
10ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-7854 
Desig. para o biênio – RODRIGO TERRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte da Capital) 
PRAÇA SECA 
185ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5911 
Desig. para o biênio – LENITA MACHADO TEDESCO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da 

área Zona Sul e Barra da Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro) 
REALENGO 
234ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-1845 
Desig. para o biênio – MÔNICA BARBOSA TELLES DE MIRANDA (Titular da Promotoria sde Justiça junto à 2ª Vara de Família 

de Bangu) 
RIO COMPRIDO 
229ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2569-7606 
Desig. para o biênio – MIRIAM TAYAH CHOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Pavuna) 
ROCHA MIRANDA 
219ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7524 
Desig. para o biênio – ANGÉLICA MOTHÉ GLIOCHE GASPARRI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao XV Juizado Especial 

Criminal da Capital) 
SANTA CRUZ 
25ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-0295 
Desig. para o biênio – FABÍOLA DE OLIVEIRA LIMA CANABARRO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 35ª Vara Criminal 

da Capital) 
125ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8002 
Desig. para o biênio – MÁRCIO BENISTI (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) 
238ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5971 
Desig. para o biênio – LUCIANA DE SOUZA CARVALHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) 
246ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-4958 
Desig. para o biênio – NIZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Jacarepaguá) 
SÃO CONRADO 
211ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2259-6534 
Desig. para o biênio – PEDRO RUBIM BORGES FORTES (Designado para a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 

da Ordem Urbanística da Capital) 
TAQUARA 
180ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5921 
Desig. para o biênio – MURILO NUNES DE BUSTAMANTE (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema 

Prisional e Direitos Humanos) 
182ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5931 
Desig. para o biênio – TEREZA CRISTINA BRANCO ALVES ALMADA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao XVI Juizado 

Especial Criminal da Capital) 
TIJUCA 
7ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2570-8141 
Desig. para o biênio – FERNANDA VALE PACHECO DE MEDEIROS (Titular da Promotoria de Justiça junto ao V Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital) 
TODOS OS SANTOS 
14ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3273-7084 
Desig. para o biênio – ALEXANDRE MURILO GRAÇA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada 

do Núcleo Rio de Janeiro) (Auxiliando a 204ª) 
VILA KENNEDY 
230ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5665 
Desig. para o biênio – RENATO MONTEIRO SARDÃO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 20ª Vara Criminal da Capital) 
COMARCAS DO INTERIOR 
ANGRA DOS REIS 
116ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-1974 
Desig. para o biênio – CAROLINA MOTTA DA CUNHA GONÇALVES WIENSKOSKI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça 

Criminal de Angra dos Reis) 
147ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-2892 
Desig. para o biênio – MARCELLO MARCUSSO BARROS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra 

dos Reis) 
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MANGARATIBA 
54ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2789-1079 
Desig. para o biênio – MARIÁH SOARES DA PAIXÃO (Titular da Promotoria de Justiça de Mangaratiba) 
PARATY 
57ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3371-1048 
Desig. para o biênio – VAGO 
Desig. em substituição – RAPHAEL SIQUEIRA NEVES (Designado para a Promotoria de Justiça de Paraty) 
BARRA DO PIRAÍ 
93ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2442-0660 
Desig. para o biênio – FERNANDA CUNHA BAHIA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí) 
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 
74ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2463-1190 
Desig. para o biênio – IVANY DE SOUZA BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Engenheiro Paulo de Frontin) (Férias, de 

10 a 19/09) 
Desig. em substituição – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (de 10 a 19/09) (Indicado para o biênio na 56ª) 
MENDES 
56ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2465-2353 
Desig. para o biênio – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (Titular da Promotoria de Justiça de Mendes) (Acumulando a 74ª, 

de 10 a 19/09) 
MIGUEL PEREIRA 
48ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2484-4398 
Desig. para o biênio – ANDRÉ NOGUEIRA BUONORA (Titular da Promotoria de Justiça de Paty do Alferes) 
PIRAÍ / PINHEIRAL 
30ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2431-1518 
Desig. para o biênio – MARCELO AIROSO PIMENTEL (Titular da Promotoria de Justiça de Piraí) 
VALENÇA / RIO DAS FLORES 
111ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2452-4560 
Desig. para o biênio – ADRIANA ARAÚJO PORTO (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Valença) 
VASSOURAS 
41ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2471-3391 
Desig. para o biênio – RAMON LEITE DE CARVALHO (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Vassouras) 
ARARUAMA 
92ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2665-7132 
Desig. para o biênio – KARINA CID FINOQUIO POFAHL (Titular da Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude 

de Araruama) 
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
172ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2623-1154 
Desig. para o biênio – RENATA MELLO CHAGAS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 
ARRAIAL DO CABO 
146ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2622-3087 
Desig. para o biênio – CAMILLA SAHIONE SCISINIO DIAS (Titular da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo) (Férias) 
Desig. em substituição – FERNANDA VIEIRA ALTEIRADO (Designada para a Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo) 
CABO FRIO 
96ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2643-6995 
Desig. para o biênio – ANDRÉ LUIZ NOIRA PASSOS DA COSTA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Cabo Frio) 
256ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2644-1209 
Desig. para o biênio – ANDRÉ LUIZ FARIAS DA SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo 

Frio) 
IGUABA GRANDE 
181ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2624-6652/ (22) 2624-6584 
Desig. para o biênio – RAFAEL DOPICO DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 
SÃO PEDRO DA ALDEIA 
59ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2627-6789 
Desig. para o biênio – PAULA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia) 
SAQUAREMA 
62ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2651-1302 
Desig. para o biênio – STEPHAN STAMM (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Saquarema) 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 
75ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-4974 
Desig. para o biênio – FABIANO RANGEL MOREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos 

Goytacazes) 
76ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2726-4554 
Desig. para o biênio – JOSÉ LUIZ PIMENTEL BATISTA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos 

dos Goytacazes) 
98ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-1884 
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Desig. para o biênio – ANIK REBELLO ASSED MACHADO (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da 
Juventude de Campos dos Goytacazes) 

129ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2723-7162 
Desig. para o biênio – VICTOR SANTOS QUEIROZ (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Campos dos 

Goytacazes) 
SÃO FIDÉLIS 
35ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2758-2268 
Desig. para o biênio – ADRIANA GARCIA PINTO COELHO (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de São Fidélis) (Licença à 

getante) 
Desig. em substituição – ANDRÉ GONÇALVES MORGADO (Designado para a Promotoria de Justiça Criminal de São Fidélis) 
SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA 
130ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2789-1193 
Desig. para o biênio – SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do 

Itabapoana) 
SÃO JOÃO DA BARRA 
37ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2741-1645 
Desig. para o biênio – LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES BRAGA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de São João da Barra) 
BELFORD ROXO 
152ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3535 
Desig. para o biênio – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de 

Família de Belford Roxo) 
153ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-2364 
Desig. para o biênio –  CARINA FERNANDA GONÇALVES FLAKS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de Belford Roxo) 
154ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3580 
Desig. para o biênio – ROSANA GOMES ESPERANÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo) 
155ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2663-8710 
Desig. para o biênio – GABRIELA BRANDT DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Belford Roxo) 
DUQUE DE CAXIAS 
78ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4622 
Desig. para o biênio – CARLA CARRUBBA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região 

Metropolitana I) 
79ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4623 
Desig. para o biênio – ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Duque de Caxias) (Férias) 
Desig. em substituição – ROSANA ROSSES PETRÓ (Indicada para o biênio na 127ª) 
103ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4619 
Desig. para o biênio – ROBERTA DA SILVA DUMAS REGO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Duque 

de Caxias) 
126ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5465 
Desig. para o biênio – EDUARDO MEDEIROS ALTOÉ (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com 

Deficiência do Núcleo Duque de Caxias) 
127ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9648 
Desig. para o biênio – ROSANA ROSSES PETRÓ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo 

Duque de Caxias) (Acumulando a 79ª) 
128ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9649 
Desig. para o biênio – ADRIANA SILVEIRA MANDARINO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Duque 

de Caxias) 
200ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5523 
Desig. para o biênio – CLÁUDIA DAS GRAÇAS MATTOS DE OLIVEIRA PORTOCARRERO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça 

de Investigação Penal Territorial do Núcleo Duque de Caxias) 
MAGÉ 
110ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-0933 
Desig. para o biênio – RENATA GOSENDE SIMÃO BARROSO FERNANDES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Vila 

Inhomirim) 
148ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2659-1167 
Desig. para o biênio – ELKE SCHLESINGER ROYO VISCONTI DE ARAÚJO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Vila 

Inhomirim) 
SÃO JOÃO DE MERITI 
88ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6160 
Desig. para o biênio – RODRIGO LIMA GOMES (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de São João de Meriti) 
89ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2651-1959 
Desig. para o biênio – DANIELA DE OLIVEIRA LIMA PEROBA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de 

São João de Meriti) 
186ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6162 
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Desig. para o biênio – MARIA CRISTINA KUBITSCHEK CANÇADO DA ROCHA VIANNA MENEZES (Titular da 2ª Promotoria 
de Justiça de Família de São João de Meriti) 

187ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2751-8155 
Desig. para o biênio – ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de São João de Meriti) 
BOM JESUS DO ITABAPOANA 
95ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3831-4995 
Desig. para o biênio – MÁRCIO FERREIRA FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Bom Jesus do Itabapoana) 
CAMBUCI 
97ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2767-2673 
Desig. para o biênio – WALDEMIRO JOSE TROCILO JUNIOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Itaperuna) 
ITALVA / CARDOSO MOREIRA 
141ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2783-1323 
Desig. para o biênio – MARCELO ALVARENGA FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Italva) (Licença para tratamento de 

saúde, de 19 a 07/09) 
Desig. em substituição – RAQUEL ROSMANINHO BASTOS (de 01 a 07/09) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

do Núcleo Itaperuna) 
ITAOCARA 
106ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3861-3015 
Desig. para o biênio – MARCOS MARTINS DAVIDOVICH (Titular da Promotoria de Justiça de Itaocara) 
ITAPERUNA 
107ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3824-3353 
Desig. para o biênio – MATHEUS GABRIEL DOS REIS REZENDE (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Itaperuna) 
MIRACEMA / LAJE DO MURIAÉ 
112ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3852-0122 
Desig. para o biênio – ANA LUÍZA LIMA FAZZA (Titular da Promotoria de Justiça de Miracema) 
NATIVIDADE 
43ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3841-1408 
Desig. para o biênio – ANDERSON TORRES BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Natividade) 
PORCIÚNCULA 
45ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3842-1055 
Desig. para o biênio – BRUNO MENEZES SANTAREM (Titular da Promotoria de Justiça de Porciúncula) 
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
34ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3851-0996 
Desig. para o biênio – CARLOS GILBERTO MAGALHÃES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Pádua) 
CARAPEBUS / QUISSAMÃ 
255ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2768-6888 
Desig. para o biênio – VAGO 
Desig. em substituição – MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO (Indicado para o biênio na 63ª) 
CASIMIRO DE ABREU 
50ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2778-5949 
Desig. para o biênio –  TATIANA KAZIRIS DE LIMA AUGUSTO PEREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Casimiro de 

Abreu) 
CONCEIÇÃO DE MACABU / TRAJANO DE MORAES 
51ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2779-2480 
Desig. para o biênio – MARINA OLIVEIRA ANDRADE (Titular da Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu) (Férias) 
Desig. em substituição – BÁRBARA LUIZA COUTINHO DO NASCIMENTO (Designada para a Promotoria de Justiça de 

Conceição de Macabu) 
MACAÉ 
109ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-3520 
Desig. para o biênio – BRUNO DE SÁ BARCELOS CAVACO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Macaé) 
254ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-2256 
Desig. para o biênio – LUCAS FERNANDES BERNARDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Macaé) 
RIO DAS OSTRAS 
184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2771-9583 
Desig. para o biênio – TATIANA CARVALHO DE OLIVEIRA CAVALCANTI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de 

Rio das Ostras) 
SILVA JARDIM 
63ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2668-1633 
Desig. para o biênio – MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO (Titular da Promotoria de Justiça de Silva Jardim) 

(Acumulando a 255ª) 
MARICÁ 
55ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2637-3511 
Desig. para o biênio  – SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Maricá) 
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NITERÓI 
71ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-7822 
Desig. para o biênio – PAULA CAMPELLO COSTA BORGES FULCHI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Niterói) 
72ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2618-0510 
Desig. para o biênio – LISIANE ALCÂNTARA ERTHAL ROCHA DE MOURA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e 

da Juventude de Niterói) 
144ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-5226 
Desig. para o biênio – ADRIANA MIRANDA PALMA SCHENKEL (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Família de Niterói) 
199ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-4078 
Desig. para o biênio – andréia MACABU SEMEGHINI (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Niterói) 
BOM JARDIM / DUAS BARRAS 
42ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2566-3219 
Desig. para o biênio – GIULIANO SETA DE SOUZA ROCHA (Titular da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Alto) 
CACHOEIRAS DE MACACU 
49ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2649-3252 
Desig. para o biênio – ÁLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) 
CANTAGALO 
101ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2555-4109 
Desig. para o biênio – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça de Cantagalo) 
CORDEIRO 
52ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2551-0966 
Desig. para o biênio – RENATA VIANNA SOARES MAGNUS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Cordeiro) 
NOVA FRIBURGO 
26ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1104 
Desig. para o biênio – LETÍCIA MARTINS GALLIEZ (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Nova Friburgo) 
222ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1944 
Desig. para o biênio – RODRIGO NOGUEIRA MENDONÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) 
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / SANTA MARIA MADALENA 
60ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2559-1175 
Desig. para o biênio – VINICIUS LEAL CAVALLEIRO (Titular da Promotoria de Justiça de Santa Maria Madalena) 
ITAGUAÍ 
105ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2688-2935 
Desig. para o biênio – MARCO ANTÔNIO MORAES DE REZENDE (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Itaguaí) 
JAPERI 
139ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2664-2066 
Desig. para o biênio – PEDRO EULARINO TEIXEIRA SIMÃO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Japeri) 
NILÓPOLIS 
201ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2691-2180 
Desig. para o biênio – CARLA CARVALHO LEITE (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nilópolis) 
221ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3761-5955 
Desig. para o biênio – MÁRCIA ARAÚJO PINTO LESSA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Nilópolis) 
NOVA IGUAÇU 
27ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2767-7895 
Desig. para o biênio – CLÁUDIO SILVA DE CARVALHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Nova Iguaçu) 
83ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2450 
Desig. para o biênio – PATRÍCIA WAJNBERGIER CHALOM (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial 

Criminal de Nova Iguaçu) 
84ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2695-0128 
Desig. para o biênio – LUIZ EDUARDO DA SILVA LEVY DE SOUZA (Titular da 14ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

da 3ª Central de Inquéritos) 
150ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2035 
Desig. para o biênio – ELISA RAMOS PITTARO NEVES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada 

dos Núcleos Duque de Caxias e Nova Iguaçu) 
156ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2658-7717 
Desig. para o biênio – VANESSA DE JESUS TANAN HORTEGA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Iguaçu) 
157ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9040 
Desig. para o biênio – ALINE AGRELLI FERNANDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova 

Iguaçu) (Acumulando a 159ª, de 09 a 20/09) 
158ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2763-1837 
Desig. para o biênio – ROSANA RODRIGUES DE ALVES PEREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Nova Iguaçu) 
159ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9200 
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Desig. para o biênio – SABRINA CARVALHAL VIEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com 
Deficiência do Núcleo Nova Iguaçu) (Férias, de 09 a 20/09) 

Desig. em substituição – ALINE AGRELLI FERNANDES (de 09 a 20/09) (Indicada para o biênio na 157ª) 
PARACAMBI 
70ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2683-3499 
Desig. para o biênio – GEISA LANNES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Paracambi) 
QUEIMADOS 
138ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2665-3597 
Desig. para o biênio – ALINE CARVALHO DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Queimados) 
SEROPÉDICA 
225ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2682-2688 
Desig. para o biênio – BRUNO DE FARIA BEZERRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Seropédica) 
PARAÍBA DO SUL 
28ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2263-2388 
Desig. para o biênio – PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Paraíba do Sul) 
PETRÓPOLIS 
29ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-6631 
Desig. para o biênio – ODILON LISBOA MEDEIROS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 
65ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-1855 
Desig. para o biênio – ARTUR GUSTAVO SANT’ANNA DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de 

Família de Petrópolis) 
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 
196ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2224-7312 
Desig. para o biênio – ANA BEATRIZ VILLAR DA CUNHA BOTELHO (Titular da Promotoria de Justiça de São José do Vale do 

Rio Preto) 
TRÊS RIOS 
40ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-3974 
Desig. para o biênio – ELISA MARIA AZEVEDO MACEDO BARBOSA (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Três Rios) 
174ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-1062 
Desig. para o biênio – TACIANA CERQUEIRA CABRAL (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Três Rios) 
Tel: 3713-5576 / 2712-5347 / 3707-3593 
ITABORAÍ 
104ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3315 
Desig. para o biênio – RHAMILE SODRÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância 

e da Juventude de Itaboraí) 
151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3039 
Desig. para o biênio – CAROLINA MARIA GURGEL SENRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Itaboraí) 
RIO BONITO 
32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-1044 
Desig. para o biênio – LUCIANA QUEIROZ VAZ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) 
SÃO GONÇALO 
36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5015 
Desig. para o biênio – FLÁVIA PEREIRA NUNES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Alcântara) (Férias, de 01 a 10/09) 
Desig. em substituição – ÉRIKA DA ROCHA FIGUEIREDO (de 01 a 10/09) (Indicada para o biênio na 135ª) 
68ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9957 
Desig. para o biênio – PATRICIA SILVA REGO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional de São 

Gonçalo) 
69ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6385 
Desig. para o biênio – MANOELA PENIDO ROCHA VERBICÁRIO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 

Saúde da Região Metropolitana II) 
87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-4174 
Desig. para o biênio – FERNANDA LOUISE DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

Gonçalo) 
132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9989 
Desig. para o biênio – FABIANA DE ARAÚJO ALMEIDA FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

de Violência Doméstica do Núcleo São Gonçalo) 
133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6224 
Desig. para o biênio – THAÍSA TERRA MEIRELES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo) 
135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982 
Desig. para o biênio – ÉRIKA DA ROCHA FIGUEIREDO (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher de São Gonçalo) (Acumulando a 36ª, de 01 a 10/09) 
CARMO 
102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2537-1343 
Desig. para o biênio – GLÁUCIA RODRIGUES TORRES DE OLIVEIRA MELLO (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) 
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GUAPIMIRIM 
149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827 
Desig. para o biênio – DIEGO ABREU DOS SANTOS FLORES DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim) 
SAPUCAIA 
61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2271-1000 
Desig. para o biênio – VLADIMIR RAMOS DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Sapucaia) 
SUMIDOURO 
64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2531-1357 
Desig. para o biênio – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Sumidouro) 
TERESÓPOLIS 
38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7299 
Desig. para o biênio – CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FERRAZ (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Teresópolis) 
195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7565 
Desig. para o biênio – RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Teresópolis) 
Tel: (24) 3341-2627 / 3341-1225 (fax) 
BARRA MANSA 
91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7885 
Desig. para o biênio – FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de 

Barra Mansa) (Acumulando a 94ª) 
94ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7891 
Desig. para o biênio – VÂNIA CIRNE MANHÃES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra Mansa) (Férias) 
Desig. em substituição – FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (Indicado para o biênio na 91ª) 
PORTO REAL / QUATIS 
183ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3353-4995 
Desig. para o biênio – NATÁLIA PEREIRA CORTEZ (Titular da Promotoria de Justiça de Porto Real / Quatis) (Licença à gestante) 
Desig. em substituição – ÉRIKA CONCEIÇÃO LOPES PINTO (Designada para a Promotoria de Justiça de Porto Real/Quatis) 
RESENDE E ITATIAIA 
31ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3354-5780 
Desig. para o biênio – RAFAEL CAMARGO NAMORATO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende) (Férias) 
Desig. em substituição – DANTE MENDES BIANCHETTI FILHO (Designado para a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende) 
198ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3355-2421 
Desig. para o biênio – RAFAEL THOMAS SCHINNER (Ttular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende) 
RIO CLARO 
108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1454 
Desig. para o biênio – MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de Rio Claro) 
VOLTA REDONDA 
90ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-1537 
Desig. para o biênio – LEONARDO YUKIO DUTRA DOS SANTOS KATAOKA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Volta Redonda) 
131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430 
Desig. para o biênio – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda) 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00028539-2021| 

PORTARIA Nº 12, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 
 

Procedimento Preparatório nº 1.11.000.001171/2020-79. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) CONSIDERANDO a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) CONSIDERANDO que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados no Procedimento Preparatório nº 

1.11.000.001171/2020-79. 
Autue-se a presente Portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 
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OBJETO: Apurar ato de impedir a regeneração de vegetação nativa em área de preservação permanente. Conduta atribuída a RESORT 
MIRAMAR BRASIL LTDA (CPF: 07.216.581/0001-42). Maragogi - AL. 

Representante: IBAMA 
Representado: RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
LUCAS HORTA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00028627-2021| 
PORTARIA Nº 14, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 
resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados no Procedimento Preparatório nº 

1.11.000.001450/2020-32. 
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida: 
OBJETO: Apurar suposta irregularidade envolvendo recursos do Governo Federal, no montante de R$ 517.116,86 (quinhentos e 

dezessete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), destinado à construção da Orla do Município de Branquinha, no período de 13/01/2020 
à 13/01/2021, com sério atraso na execução do projeto e sem vislumbrar o término. 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
REPRESENTADO: Prefeitura de Branquinha/AL 

 
MARCIAL DUARTE COÊLHO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00062972-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários, 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 nº 75/93; 
c) CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) CONSIDERANDO, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) CONSIDERANDO o compromisso internacional assumido pelo Brasil no combate ao crime de lavagem de dinheiro (art. 3º, n. 1, 
alínea b, e n. 2, alínea e, todos da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, internalizada pelo Decreto nº 154, 
de 25 de junho de 1991, denominada Convenção de Mérida; art. 6º da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 
internalizada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, denominada Convenção de Palermo); 

g) CONSIDERANDO o compromisso internacional assumido pelo Brasil destinado a instituir "um regime interno completo de 
regulamentação e controle dos bancos e instituições financeiras não bancárias e, quando se justifique, de outros organismos especialmente susceptíveis 
de ser utilizados para a lavagem de dinheiro, dentro dos limites da sua competência, a fim de prevenir e detectar qualquer forma de lavagem de dinheiro, 
sendo nesse regime enfatizados os requisitos relativos à identificação do cliente, ao registro das operações e à denúncia de operações suspeitas;" (art. 7º 
da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional); 

h) CONSIDERANDO que a Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, com as alterações da Lei n. 12.683, de 9 de julho de 2012, que 
dispõe sobre o crime de lavagem de dinheiro, sujeita diversas atividades aos mecanismos de controle, incluindo os registros públicos (art. 9º, XIII); 

i) CONSIDERANDO que os notários e registradores, no desempenho das atividades de que trata a Lei n. 8.935, de 18 de novembro 
de 1994, estão sujeitos aos deveres de colaboração impostos pela lei como medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 

j)  CONSIDERANDO a recomendação 11 do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 
Terrorismo (Gafi), destinada a que cada país obrigue instituições financeiras a adotarem medidas de devida diligência ao cliente (DDC); 

k) CONSIDERANDO que a recomendação 11 do Gafi elenca como medidas de DDC a (I) identificação do cliente e sua identidade, 
(II) identificação do beneficiário, (II) compreensão e, quando apropriado, obter informações sobre o propósito e a natureza pretendidos da relação de 
negócios; (IV) adotar uma devida diligência contínua na relação de negócios e "uma análise minuciosa das transações conduzidas durante a relação para 
garantir que tais transações sejam consistentes com o conhecimento da instituição sobre o cliente, seus negócios e perfil de risco, incluindo, quando 
necessário, a origem dos recursos"; 

l) CONSIDERANDO que as medidas de devidas diligência ao cliente se destinam não apenas a instituições financeiras mas também 
a atividades e profissões não-financeiras designadas (APNFDs) obrigações de devida diligência ao cliente e manutenção de registros estabelecidas; 
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m) CONSIDERANDO que as instituições financeiras e APNFDs devem adotar medidas reforçadas de DDC, a exemplo de 
informações adicionais sobre o cliente (por exemplo, ocupação, volume de bens, informações disponíveis em fontes públicas, internet etc), natureza da 
relação de negócios pretendida, fonte dos recursos ou fonte de riquezas do cliente, os motivos das transações pretendidas ou feitas; 

n) CONSIDERANDO que o exercício da atividade notarial e de registro é um serviço delegado do Estado, regulado pelo art. 236 da 
Constituição Federal e Lei nº 8.935/1994 e legislação correlata, com a fiscalização do Poder Judiciário; 

o) CONSIDERANDO o Provimento do Conselho Nacional de Justiça nº 88, de 1º de outubro de 2019, estabelecendo "normas gerais 
sobre as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998"; 

p) CONSIDERANDO que os oficiais de registro de imóveis e os oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas 
jurídicas devem manter cadastro com os dados de identificação e profissão dos clientes e beneficiários (art. 9º do Provimento CNJ nº 88/2019); 

q) CONSIDERANDO que o registro dos atos notariais e registrais de conteúdo econômico deve conter I -a identificação do cliente; 
II - a descrição pormenorizada da operação realizada; III - o valor da operação; IV - o valor da avaliação para fins de incidência tributária; V - a data da 
operação; VI - a forma de pagamento; VII - o meio de pagamento (arts. 14 e 33 do Provimento CNJ nº 88/2019); 

r) CONSIDERANDO que o Provimento CNJ nº 88/2019 prevê como suspeitas as seguintes operações 
I - a operação incompatível com o patrimônio ou com a capacidade econômicofinanceira do cliente (art. 20, inciso III); 
II - quando o cliente ou o envolvido oferecer resistência no fornecimento de informações solicitadas para o registro da operação, bem 

como para o preenchimento dos cadastros (art. 20, inciso VIII); 
III - qualquer tentativa de burlar os controles e registros exigidos pela legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo, através de fracionamento, pagamento em espécie ou por meio de título emitido ao portador (art. 20, inciso XIII); 
IV - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de 

crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (art. 25, inciso III); 
s) CONSIDERANDO o dever dos notários e registradores de registro e comunicação de operações suspeitas (COS), art. 11 da Lei nº 

9.613/1998 e art. 6 do Provimento CNJ nº 88/2019; 
t) CONSIDERANDO que a omissão quanto de tais obrigações atrai as sanções de multa ou inabilitação temporária (art. 12, §2º, 

incisos II e III, Lei nº 9.613/1998) e improbidade administrativa (art. 11, inciso II, Lei nº 8.429/1992); 
u) CONSIDERANDO a atribuição da Corregedoria-Geral de Justiça prevista no art. 17, parágrafo único, do Provimento CNJ nº 

88/2019; 
v) CONSIDERANDO que o Provimento CNJ nº 88/2019 entrou em vigor em 3 de fevereiro de 2020; 
x) CONSIDERANDO os elementos probatórios reunidos na Operação Tabapy (autos nº 1003812-34.2020.4.01.3309, 1004381-

35.2020.4.01.3309, 1003898-68.2021.4.01.3309, 1003813-19.2020.4.01.3309) indicativos de que integrantes da organização criminosa consumaram o 
crime de lavagem de dinheiro com a aquisição de imóveis; 

z) CONSIDERANDO que os atos notariais e registrais lavrados e averbados nas matrículas abaixo não descrevem a forma e o meio 
de pagamento e não há registro de comunicação de operação suspeita pelo Cartório de Imóveis de Guanambi, a despeito da incapacidade econômica dos 
adquirentes integrantes da organização criminosa: 

I - Rua A, QD 01, n. 09, bairro Belo Horizonte, Guanambi/BA. Mat. 41.840. Proprietários: JAMILE PEREIRA LEÃO FERNANDES 
e RAVANE DOS SANTOS FERNANDES; 

II - Rua A, QD 01, n. 11, bairro Belo Horizonte, Guanambi/BA. Mat. 41.842. Proprietários: JAMILE PEREIRA LEÃO FERNANDES 
e RAVANE DOS SANTOS FERNANDES; 

III - Rua A, QD 01, n. 10, bairro Belo Horizonte. Guanambi/BA. Mat. 41.841. Proprietários: JAMILE PEREIRA LEÃO 
FERNANDES e RAVANE DOS SANTOS FERNANDES; 

IV - Lote 23, Quadra 1, situado na Rua Leonor Pereira de Oliveira, do Bairro Belo Horizonte, Guanambi. Matr. 41.844. Proprietários: 
JAMILE PEREIRA LEÃO FERNANDES e RAVANE DOS SANTOS FERNANDES; 

V - Lote 25, Quadra 1, situado na Rua Leonor Pereira de Oliveira, do Bairro Belo Horizonte, Guanambi. Matr. 42.662. Proprietários: 
JAMILE PEREIRA LEÃO FERNANDES e RAVANE DOS SANTOS FERNANDES; 

VI - Lote 24, Quadra 1, situado na Rua Leonor Pereira de Oliveira, do Bairro Belo Horizonte, Guanambi. Matr. 41.845. Proprietários: 
JAMILE PEREIRA LEÃO FERNANDES e RAVANE DOS SANTOS FERNANDES; 

VII - Lote 22, Quadra T, Condomínio Park Boulevard, Guanambi, matrícula 36.199. Escritura pública lavrada em 06 de outubro de 
2020, no livro 242, de ordem 11774, f. 140/141, Tabelionato de Notas de Guanambi. Proprietário: LUÍZA SPINOLA E LEONARDO DOS SANTOS 
FERNANDES; 

VII - Lote 34, Quadra Z, Condomínio Park Boulevard, Guanambi, matrícula 39.052. Escritura pública lavrada em 30 de outubro de 
2020, no livro n 243, n de ordem 11875, f. 133/134, no Tabelionato de Notas de Guanambi. Proprietário: LUÍZA SPINOLA E LEONARDO DOS 
SANTOS FERNANDES; 

IX - Lote 10, Quadra W, Condomínio Park Boulevard, Guanambi, matrícula 41.891. Escritura pública lavrada em 23 de outubro de 
2020, no livro n 243, n de ordem 11846, fls. 076/077, no Tabelionato de Notas de Guanambi. Proprietário: LUÍZA SPINOLA E LEONARDO DOS 
SANTOS FERNANDES; 

X - Lote 10, Quadra Z, Condomínio Park Boulevard, Guanambi, matrícula 41.892. Escritura pública lavrada em 06 de outubro de 
2020, no livro n 242, n de ordem 11775, fls. 142/14, Tabelionato de Notas de Guanambi. Proprietário: LUÍZA SPINOLA E LEONARDO DOS SANTOS 
FERNANDES; 

XI - Lote 9, Quadra W, Condomínio Park Boulevard, Guanambi, matrícula 41.890. Escritura pública lavrada em 23 de outubro de 
2020, no livro n 243, n de ordem 11845. f. 074/075. Tabelionato de Notas de Guanambi. Proprietário: LUÍZA SPINOLA E LEONARDO DOS SANTOS 
FERNANDES; 

XII - Lote 19, Quadra X, Condomínio Park Boulevard, Guanambi, matrícula 44.633. Escritura pública lavrada em 26 de março de 
2021 no livro n 248, n de ordem 12395, fls. 091/092, no Tabelionato de Notas de Guanambi. Proprietário: LUÍZA SPINOLA E LEONARDO DOS 
SANTOS FERNANDES; 

XIII - Prédio situado na Rua Cassimiro de Abreu, n° 260, Centro, Guanambi, matrícula 32.291. Escritura pública lavrada em 03 de 
maio de 2021, no livro n° 249, n de ordem 12521, f. 120/121 no Tabelionato de Notas de Guanambi. Proprietário: RAVANE DOS SANTOS 
FERNANDES e JAMILE PEREIRA LEÃO FERNANDES. 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto a apuração do fato abaixo especificado e determinar as seguintes diligências: 
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OBJETO: Apura Cumprimento de Medidas de Prevenção de Lavagem de Dinheiro pelas Serventias Extrajudiciais de Guanambi. 
a) autue-se a presente portaria, observando-se sua natureza sigilosa, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 77/2004; 
b) comunique-se à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da presente instauração; 
c) Junte-se os relatórios de inteligência financeira n.64907.3.2910.4566 (LUIZA SPINOLA), 64911.3.2910.4566 (LEONARDO DOS 

SANTOS FERNANDES e RAVANE DOS SANTOS FERNANDES), 
d) O Coaf não registrou informações a respeito de JAMILE PEREIRA LEÃO FERNANDES (CPF 752.522.445-53), Sei-C 86685; 
e) Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas da Comarca de Guanambi, Bahia, para 

que justifique a aparente omissão na comunicação de operações suspeitas das aquisições relacionadas em anexo próprio. De todas as comunicações de 
LUIZA SPINOLA, apenas uma partiu daquela serventia. O Cartório também deixou de informar as operações suspeitas relativas a JAMILE PEREIRA 
LEÃO FERNANDES (CPF 752.522.445-53). 

 
CARLOS VITOR DE OLIVEIRA PIRES 

Procurador da República 
 

ROBERTO D OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00083094-2021| 
PORTARIA Nº 148, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
Referência: PP n.º 1.16.000.003140/2020-76. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo seu procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais, 
considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 a 129 da Constituição da República e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/1993, 

Considerando o disposto no art. 2º [inciso I, inciso II], [§§ 6º e 7º], no art. 4º e no art. 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007, 
bem como nos arts. 1º e 2º da Resolução CSMPF 87/2010, que regulamentam o Inquérito Civil 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL com a finalidade de apurar os fatos narrados no(a) documento/procedimento em epígrafe, que 
tem por investigados e objeto os seguintes: 

INVESTIGADO(S)/ENVOLVIDO(S): Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB 
REPRESENTANTE: Sigiloso/Denúncia Anônima/Ministério Público Federal 
OBJETO: Apurar possíveis irregularidades no Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), relacionadas a falhas no monitoramento 

e fiscalização de farmácias credenciadas. 
DETERMINO, a fim de instruir o procedimento: 
(I) a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 
(II) a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 
(III) a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete deste 4º Ofício de Atos Administrativos, 

Consumidor e Ordem Econômica. 
 

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-ROO-MT-00004595-2021| 
PORTARIA Nº 10, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
Autos originários: 1.20.005.000159/2020-98. 
 

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; art. 129, inciso II, da Constituição da República; pelos artigos 2º, 5º, incisos III, "e" e V, 38, inciso I e 39, inciso 
II, da Lei Complementar 75/93 e pela Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

CONSIDERANDO que nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.20.005.000159/2020-98 foi exarado despacho de arquivamento, 
por ter sido verificado que a solução da questão abrange o acompanhamento da atuação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na 
apuração das irregularidades que envolvem a ocupação em lotes do PA Rio Vermelho, por parte de Genival Luiz da Hora, José Antônio Marinho e Alécio 
de Morais Oliveira, conforme coordenadas geográficas indicadas no Relatório Técnico de Inspeção Ambiental 080/2017-SEMMA-Rondonópolis. 

CONSIDERANDO as orientações contidas no Parecer Técnico nº 03/2013 – SADP (Secretaria de Acompanhamento Documental e 
Processual/SG), encaminhado por meio do Ofício-Circular MPF/PGR/SG/Nº 10, de 5 de fevereiro de 2013, verberam no sentido de que: “o atual 
Procedimento Administrativo – complemento Acompanhamento (PA de Acompanhamento), conforme nomenclatura utilizada no Sistema Único, deve 
ser destacado exclusivamente para o acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e instituições e de políticas públicas e 
demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurados pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de 
determinada pessoa, em função de ilícito específico” (pág. 6) – g.n. 

CONSIDERANDO que o inciso II, bem como o parágrafo único do artigo 8º da Resolução 174, de 04 de julho de 2017 preconizam 
que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
ou instituições; 

CONSIDERANDO, por fim, que, caso surjam, no curso do procedimento administrativo, fatos pontuais que demandem apuração 
criminal ou voltados para a apuração cível, não há impedimento para instauração de inquérito civil e/ou requisição de inquérito policial. 
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RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, que terá como objeto "Acompanhar a atuação do INCRA 
em relação a possível invasão e fracionamento de lotes perpetrados, em tese, pelos signatários do TAC do MPE (SIMP 010226-010/2016), no PA Rio 
Vermelho, em Rondonópolis-MT", no âmbito da 1ª CCR, e assunto CNMP: "11873 - Política Fundiária e da Reforma Agrária (DIREITO 
ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)". 

Registre-se e autue-se o presente como Procedimento Administrativo, vinculado a este ofício. 
Publique-se, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 174/2017. 
Desnecessária a comunicação à 1ª CCR, uma vez que os autos originários já serão remetidos àquela câmara com o extrato de 

instauração do Procedimento Administrativo de Acompanhamento, para o exercício do poder revisional. 
Determino, por fim, a realização das seguintes diligências: 
a) o encaminhamento de ofício à Superintendência do INCRA no Mato Grosso, requisitando que informe quais medidas serão tomadas 

pelo órgão para apurar os possíveis ilícitos relacionados à invasão e ao fracionamento de lotes no âmbito do PA Rio Vermelho. Encaminhe-se, na 
oportunidade, cópia da íntegra do processo SIMP 006148-010/2016 (PRM- ROO-MT-00000198/2021), o qual originou este procedimento. Requisite-se, 
novamente, que informe a quem pertencem os lotes objetos do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o MPE, estes localizados à latitude 16º 
27' 08,81''S, longitude 54º 42' 53,42''O; latitude 16º 28' 36,53''S, longitude 54º 43' 47,04''O; e latitude 16º 28' 30,35''S, longitude 54º 41' 30,90''O. Solicite-
se, na oportunidade, que se relate se os beneficiários constantes da relação extraída do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária, de fato, 
residem no local ou se existem outros residindo irregularmente e em quais condições. Prazo: 20 dias. 

b) Em caso de inércia do(s) oficiado(s), proceda a assessoria com as diligências necessárias à célere obtenção da(s) resposta(s) 
(contatos por e-mail/telefone/reiteração do ofício). 

 
RAUL BATISTA LEITE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00033136-2021| 
PORTARIA Nº 49, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 
047/21/SPGJA/DGP/ELEITORAL, firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, 

RESOLVE: 
Art. 1º Retificar a designação constante nos incisos III e XII do art. 1º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 43/2021 os quais passam a ter as 

seguintes redações: 
III- 05ª Z.E. NOVA MUTUM – Designar o Dr. HENRIQUE DE CARVALHO PUGLIESI, para responder pelo período de 19.08.2021 

a 22.08.2021, durante as folgas compensatórias de plantão, durante as férias da titular, Drª Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes. 
XII- 29ª Z.E. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – Designar a Drª DANIELE CREMA DDA ROCHA DE SOUZA, para responder pelo 

período de 30.08.2021 a 31.08.2021, durante as folgas compensatórias de plantão do titular, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob Filho. 
Art. 2º Desconsiderar as designações constante nos incisos VI e VII, referentes ao exercício da função de Promotor Eleitoral perante 

às Zonas Eleitorais de ALTO ARAGUAIA e VILA RICA, respectivamente, do art. 1º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 43/2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

ERICH RAPHAEL MASSON 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00026915-2021| 
PORTARIA N° 84, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
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 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 

de junho de 2008, e da Portaria n. 3187/2021-PGJ, de 24.8.2021; 
RESOLVE: 
Designar o Promotor de Justiça FELIPE ALMEIDA MARQUES para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor 

Eleitoral Substituto perante a 32ª Zona Eleitoral no período de 23 a 25.8.2021, em razão de compensação do 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 PAULO GRUBITS GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SJR-MG-00003625-2021| 

PORTARIA Nº 22, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 
 

Procedimento preparatório nº 1.22.014.000080/2021-64. 
 

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 artigos 127 e 129, III da Constituição da República; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, I e 38, I, da Lei complementar nº 75/1993; 
c) considerando a previsão do art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; 
d) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como 

na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público; 
f) considerando a necessidade de apurar danos causados pelo transporte, possivelmente habitual, de carga com excesso de peso nas 

rodovias federais pela empresa CAPRIMAR AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA (CNPJ 32.284.181/0001-11); 
g) considerando que o DNIT informou não haver registros de infração por excesso de peso da empresa (doc PRM-SJR-MG-

00002561/2021), porém a ANTT comunicou a existência de 17 autos de infração lavrados nos últimos cinco (entre 27/05/2019 e 29/06/2021), sendo que 
destes 8 convolaram-se em multas, já pagas (doc PRM-SJR-MG-00002635/2021). 

RESOLVE, converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil. 
Ficam designados, para secretariar neste feito (art.5º, V, da Resolução CSMPF nº 87/06), os servidores da equipe técnica desta 

unidade, a quem determino providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como realizar a solicitação de publicação no portal do Ministério 
Público Federal, no prazo de até 10 dias. Determino ainda o cumprimento das seguintes diligências: 

1) seja oficiada à empresa CAPRIMAR AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA (CNPJ 32.284.181/0001-11), 
requisitando-lhe que encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, cópias de todas as notas fiscais de saída (sequenciais) emitidas no período de maio/2019 a 
junho/2021, preferencialmente acompanhadas dos respectivos Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE's, no formato “xml”. 

Com a resposta, expeça-se ofício, acompanhado dos documentos enviados pela empresa, à Delegacia Metropolitana da Polícia 
Rodoviária Federal para que seja realizada, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, análise dos Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônicas – 
DANFEs, de acordo com a planilha elaborada pelo Grupo de Trabalho da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Após, venham os autos conclusos para verificar a possibilidade de propositura de termo de ajustamento de conduta. 
 

LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00033427-2021| 
PORTARIA Nº 179, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

 
Altera a designação dos Promotores Eleitorais no Estado do Pará. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 
Constituição Federal; no artigo 77 da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e 

Considerando as alterações de indicações do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico Institucional constantes nos ofícios 
75/2020/MP/SubPGJ-JI, 76/2020/MP/SubPGJ-JIe 77/2020/MP/SubPGJ-JI 

RESOLVE: 
Art. 1º - ALTERAR a portaria 56/2015-GPRE, que designou Promotor de Justiça para exercício de zonas eleitorais, nos seguintes 

termos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR(A) ELEITORAL 

4ª Rodrigo Aquino Silva 
Substituição: 20/07/2021 a 23/07/2021 

12ª Isaac Sacramento da Silva 
Substituição: 28/07/2021 a 25/09/2021 

15ª 

Paula Suely de Araújo Alves Camacho 
Substituição: 05/07/2021 a 20/07/2021; 22/07/2021 a 23/07/2021 

Harrison Henrique da Cunha Bezerra 
Substituição: 21/07/2021 

34ª Diego Belchior Ferreira Santana 
Substituição: 17/07/2021 a 26/07/2021 

49ª Helem Talita Lira Fontes 
Substituição: 04/08/2021 a 11/08/2021 

50ª Danyllo Pompeu Colares 
Substituição: 18/08/2021 a 04/09/2021 

74ª Odélio Divino Garcia Junior 
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Substituição: 2 a 6/8 

86ª Adonis Tenório Cavalcanti 
Substituição: 12/07/2021 a 16/07/2021 

87ª Thiago Takada Pereira 
Substituição: 02/08/2021 a 06/08/2021 

90ª 

Carlos Fernando Cruz da Silva 
Biênio: 19/03/2021 a 25/04/2021 (afastado da execução) 

Harrison Henrique da Cunha Bezerra 
Biênio: 26/04/2021 a 25/04/2023 

103ª Francisco Charles Pacheco Teixeira 
Substituição: 16/08/2021 a 14/09/2021 

104ª Alexandre Azevedo de Mattos Moura Costa 
Substituição 30/07/2021 

 
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00033428-2021| 
PORTARIA Nº 193, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 

 
Altera a designação dos Promotores Eleitorais no Estado do Pará. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 
Constituição Federal; no artigo 77 da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e 

Considerando as alterações de indicações do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico Institucional constantes nos ofícios 
85/2020/MP/SubPGJ-JI, 86/2020/MP/SubPGJ-JI, 88/2020/MP/SubPGJ-JI, 89/2020/MP/SubPGJ-JI, 90/2020/MP/SubPGJ-JI, 91/2020/MP/SubPGJ-JI, 
92/2020/MP/SubPGJ-JI, 93/2020/MP/SubPGJ-JI, 94/2020/MP/SubPGJ-JI, 95/2020/MP/SubPGJ-JI e 97/2020/MP/SubPGJ-JI 

RESOLVE: 
Art. 1º - ALTERAR a portaria 56/2015-GPRE, que designou Promotor de Justiça para exercício de zonas eleitorais, nos seguintes 

termos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR(A) ELEITORAL 

12ª 

Isaac Sacramento da Silva 
Substituição: 28/07/2021 a 03/08/2021 

Louise Rejane de Araújo Silva Severino 
Biênio: 01/07/2020 a 11/08/2021 - exercício fora datitularidade 

Isaac Sacramento da Silva 
Biênio: 12/8/2021 a 11/8/2023 

15ª Harrison Henrique da Cunha Bezerra 
Substituição: 23/08/2021 a 01/09/2021 

19ª Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas 
Substituição: 16/08/2021 a 29/08/2021 

20ª Diego Libardi Rodrigues 
Substituição: 20/07/2021 a 08/08/2021 

21ª Évelin Staevie dos Santos 
Substituição: 02/09/2021 a 09/08/2021 

24ª 

Alfredo Martins de Amorim 
Afastamento: 06/08/2021 a 08/08/2021 

Cremilda Aquino da Costa 
Substituição: 09/08/2021 a 12/08/2021 

27ª Adriana Passos Ferreira 
Substituição: 26/07/2021 a 04/08/2021 

38ª 

Guilherme Lima Carvalho 
Designação: 27/07/2021 a 28/07/2021;08/08/2021 

Lílian Regina Furtado Braga 
Designação: 29/07/2021 a 07/08/2021;11/08/2021 a 13/08/2021 

Joselia Leontina de Barros Lopes 
Designação: 09/08/2021 a 10/08/2021 

Alexandre Azevedo de Mattos Moura Costa 
Designação: 19/08/2021 a 31/08/2021 

41ª Daniel Mondego Figueiredo 
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Substituição: 13/08/2021 a 27/08/2021 

45ª 

Bruno Alves Câmara 
Designação: 01/08/2021 a 02/11/2021 – sem efeito 

Paula Suely de Araújo Alves Camacho 
Designação: 01/07/2021 a 31/10/2021 

46ª 

Rosângela Estumano Gonçalves Hartmann 
Biênio até 22/08/2021 

Leonardo Jorge Lima Calda 
Biênio: 23/08/2021 a 22/08/2023 

49ª Helem Talita Lira Fontes 
Substituição: 04/08/2021a 10/08/2021 

53ª Odélio Divino Garcia Junior 
Designação: 02/08/2021 a 30/09/2021 

58ª José Alberto Grisi Dantas 
Substituição: 27/08/2021 a 01/09/2021 

59ª 

Luiz da Silva Souza 
Afastamento: 22/07/2021 a 23/07/2021; 06/08/2021 

André Cavalcanti de Oliveira 
Substituição: 19/08/2021 a 17/09/2021 

75ª 

Vanessa Galvão Herculano 
Substituição: 19/07/2021 a 03/08/2021 

David Terceiro Nunes Pinheiro 
Substituição: 04/08/2021 a 23/08/2021 

80ª Paloma Sakalem 
Substituição: 23/08/2021 a 27/08/2021 

84ª Maria Cláudia Vitorino Gadelha 
Substituição: 17/08/2021 a 18/08/2021; 20/08/2021 

87ª Thiago Takada Pereira 
Substituição: 24/08/2021 a 31/08/2021 

99ª 

Cynthia Graziela da Silva Cordeiro 
Biênio até 01/08/2021 – removida 

Mário César Nabantino Arrais Brauna 
Substituição: 02/08/2021 a 31/10/2021 

100ª Aline Tavares Moreira 
Afastamento: 30/07/2021 

 
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-CGD-PB-00005746-2021| 

PORTARIA Nº 22, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 
 

O Dr. Claytton Ricardo de Jesus Santos, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, 
de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Converter em Inquérito Civil, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, a Notícia de Fato de nº 1.24.001.000107/2021-
93, instaurado para apurar  representação da Prefeitura Municipal de Areia/PB em face do ex-gestor João Francisco Batista de Albuquerque (2017-2020), 
por supostas irregularidades na execução da obra Reforma da Praça João Cardoso naquela cidade, com recursos do Contrato de Repasse nº. 1040.094-
14/2017-MTur. Processo licitatório na Modalidade Tomada de Preço, sob nº 00002/2019. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 
II. Proceda-se a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 
III. Cumpram-se as diligências apontadas no despacho n.º 1506/2021/MPF/PRM/CAMPINA GRANDE/PB/GAB-BGP; 
IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 
 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00036119-2021| 
PORTARIA Nº 95, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 

79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve republicar por incorreção, seguinte designação, 
originalmente publicada no DMPF-e Nº 156/2021 de 23/08/2021: 

SÓCRATES DA COSTA AGRA, 20º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para exercer a função 
eleitoral perante a 50ª Zona Eleitoral - Pocinhos/PB, durante o período de 23/08/2021 a 29/08/2021, em virtude do afastamento da titular para gozo de 
férias individuais. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-UDV-PR-00003243-2021| 
PORTARIA Nº 19, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
Desmembra o Inquérito Civil nº 1.25.015.000018/2013-41 em Procedimento 
Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, III, da 
Constituição da República c/c artigos 6.º, VII, e 7.º, I, da Lei Complementar nº 75/1993, e de acordo com os artigos 8º e seguintes da Resolução CNMP 
nº 173/2017; 

RESOLVE: 
Art. 1º Desmembrar o Inquérito Civil nº 1.25.015.000018/2013-41 em Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não 

Sujeitas a Inquérito Civil para acompanhar a regularização ambiental do imóvel da matrícula n.º 418 do ofício do registro geral de imóveis da comarca 
de São João do Triunfo/PR, pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

Art. 2º Determinar a remessa de cópia desta portaria para publicação. 
Registre-se. 

 
LAURA GONCALVES TESSLER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-UDV-PR-00003249-2021| 
PORTARIA Nº 20, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
Desmembra o Inquérito Civil nº 1.25.015.000061/2014-97 em Procedimento 
Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, III, da 
Constituição da República c/c artigos 6.º, VII, e 7.º, I, da Lei Complementar nº 75/1993, e de acordo com os artigos 8º e seguintes da Resolução CNMP 
nº 173/2017; 

RESOLVE: 
Art. 1º Desmembrar o Inquérito Civil nº 1.25.015.000061/2014-97 em Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não 

Sujeitas a Inquérito Civil para "acompanhar as medidas necessárias a serem adotadas pelos órgãos públicos para promover a regularização fundiária da 
unidade de conservação federal denominada Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas, na parte em que esta se localiza no município de General 
Carneiro/PR”. 

Art. 2º Determinar a remessa de cópia desta portaria para publicação. 
Registre-se. 

 
LAURA GONCALVES TESSLER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-UDV-PR-00003247-2021| 
PORTARIA Nº 21, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
Desmembra o Inquérito Civil nº 1.25.004.000021/2006-64 em Procedimento 
Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, III, da 
Constituição da República c/c artigos 6.º, VII, e 7.º, I, da Lei Complementar nº 75/1993, e de acordo com os artigos 8º e seguintes da Resolução CNMP 
nº 173/2017; 

RESOLVE: 
Art. 1º Desmembrar o Inquérito Civil nº 1.25.004.000021/2006-64 em Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não 

Sujeitas a Inquérito Civil para acompanhar as medidas necessárias a serem adotadas pelos órgãos públicos para identificação, delimitação e regularização 
fundiária da Terra Indígena Ka’aguy Guaxy/Palmital, localizada no município de União da Vitória/PR 

Art. 2º Determinar a remessa de cópia desta portaria para publicação. 
Registre-se. 

 
LAURA GONCALVES TESSLER 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00059139-2021| 
PORTARIA Nº 70, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais 

(art. 127 e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6o, VII, a e art. 7o, I, da Lei Complementar n.o 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos 
do art. 4o, II, e art. 5o, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n. 87/06 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1o, inciso IV da Lei no 7.347/85 e os artigos 5o, III 
"b" e 6o, inciso VII "b" da Lei Complementar no 75/93; 

CONSIDERANDO o encaminhamento do Ofício n° 01/2021 pela Associação dos Ilhéus Atingidos pelo Parque Nacional de Ilha 
Grande; 

CONSIDERANDO que no referido ofício o Presidente da APIG relata que a seca prolongada e o fechamento parcial das comportas 
das barragens das usinas de Porto Primavera, Jupiá, Rosana e Ilha Solteira têm causado danos ao modo de vida dos ilhéus e à natureza local, pois fecharam 
suas comportas, diminuindo suas vazões; 

CONSIDERANDO que, segundo os ilhéus, o fechamento das comportas provocou a diminuição do nível das água do rio, causando 
aparecimento de praias e baixios, dificultando a navegação, diminuição das correntezas do rio, lugares com águas paradas, com lâminas de águas muito 
rasas, causando a diminuição da oxigenação da água e, consequentemente, mortandade de peixes, o que retirou a maior fonte de renda do povo ilhéu, 
além de ter prejudicado o turismo de pesca, o que servia de complemento da renda do mencionado povo; 

CONSIDERANDO que, conforme narrado, as famílias ficaram sem acesso à água para beber, cozinhar, lavar e outras atividades, o 
que os obrigou a recorrer ao uso de águas paradas e de péssima qualidade, imprópria para o consumo humano e de animais; 

CONSIDERANDO que a mudança no recurso hídrico causou o aumento da presença de algas e lodo nas águas do rio, o que está 
dificultando a prática da pesca; 

CONSIDERANDO que, segundo o Presidente da APIG, vários Ilhéus tiveram que sair das ilhas em direção às cidade da região, em 
busca de trabalho para sobreviver, em razão de terem ficado sem condições de sobrevivência; 

CONSIDERANDO que o representante dos ilhéus narra que até o presente momento não foi prestado nenhum apoio à comunidade, 
que restaram abandonadas pelas prefeituras, governo do estado e federal, e não foram socorridas pelas empresas que administram as barragens com 
qualquer apoio de alimentos, moradia ou compensações financeiras; 

CONSIDERANDO que no mesmo documento requerem a atuação do Parquet Federal no sentido de 
1) verificar junto às prefeituras (Defesa Civil) de Guaíra, Terra Roxa, Altônia, São Jorge do Patrocínio, Alto Paraíso, Icaraíma, 

Querência do Norte, Porto Rico e São Pedro do Paraná, quais providências estão sendo adotadas no atendimento dos Ilhéus do Rio Paraná residentes 
nestes municípios; 

2) solicitar junto ao Ministério da Agricultura a antecipação do seguro-defeso aos autodeclarados ilhéus do Rio Paraná e cadastrados 
nas colônias de pescadores e que comprovem o impacto sofrido pela seca do rio; 

3) solicitar ao Ministério da Cidadania pagamento de auxílio emergencial para os autodeclarados ilhéus do Rio Paraná que comprovem 
o impacto sofrido pela seca do rio; 

RESOLVE 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, determinando as seguintes providências: 
I) Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 
II) Anote-se na capa deste procedimento a seguinte ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar as denúncia encaminhadas pela 

APIG - Associação dos Ilhéus Atingidos pelo Parque Nacional de Ilha Grande e tomada das providências cabíveis; 
III) O agendamento de reunião para o dia 28 de setembro de 2021, às 14 horas, que deverá acontecer em ambiente virtual através do 

link meet.google.com/jua-seag-pjq; 
IV) A expedição de ofício aos prefeitos dos municípios de Guaíra, Terra Roxa, Altônia, São Jorge do Patrocínio, Alto Paraíso, 

Icaraíma, Querência do Norte, Porto Rico e São Pedro do Paraná comunicando o agendamento de reunião para o dia 28 de setembro de 2021, às 14 horas, 
que deverá acontecer em ambiente virtual através do link meet.google.com/jua-seag-pjq, para tratar da questão dos ilhéus do rio Paraná e seus pleitos, na 
qual deverão comparecer, além do chefe do Executivo, representante da Assistência Social dos municípios; 

V) A expedição de ofício ao representante dos Ilhéus, Guilherme Vitorino dos Santos (contato pelo e-mail 
guilhermevitorinodossantos@gmail.com), ao Presidente da APIG (contato pelo e-mail mjnobreilha@hotmail.com), Misael Jefferson Nobre, e ao 
professor Roberto da IFPR (contato através do telefone 41-99238-4633), que faz parte do Nupovos, cientificando-lhes do agendamento de reunião para 
o dia 28 de setembro de 2021, às 14 horas, que deverá acontecer em ambiente virtual através do link meet.google.com/jua-seag-pjq, e solicitando seu 
comparecimento; 

VI)  O encaminhamento de cópia integral do procedimento à Defensoria Pública da União em Curitiba para que tome ciência da 
demanda dos Ilhéus com relação ao pedido de auxílio emergencial e pagamento de defeso, para adoção das providências que entender cabíveis; 

VII) O encaminhamento de cópia integral do procedimento a um dos ofícios ambientais da Procuradoria da República no Estado do 
Paraná, em Curitiba, para que, tomando ciência do dano ambiental referido, e considerando que os danos ao Rio Paraná (rio federal) atingem vários 
municípios do estado, adote as providências que entender cabíveis; 

VIII) O sobrestamento do feito até o dia 27 de setembro de 2021, quando então deverá voltar concluso para a realização da reunião; 
IX) Havendo a juntada de qualquer novo documento ou manifestação, retornem imediatamente conclusos. 
 

INDIRA BOLSONI PINHEIRO 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00059269-2021| 
PORTARIA Nº 468, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1009/2021/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 
nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12: 

 

NOME / TITULARIDADE ZONA ELEITORAL MOTIVO / 
PERÍODO 

RES. 
PGJ 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 
Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de RIO BRANCO 

DO SUL 

007ª z.e. de 
CERRO AZUL 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

20/08/21 
4570/21 

ANA CRISTINA CUBAS CESAR DE MARCHI 
Promotora Substituta da 53ª Seção Judiciária da LAPA 

010ª z.e. da 
LAPA 

Designação 
11/08/21 até novo titular 3597/21 

GUILHERME CARVALHO CAVALCANTE OLIVEIRA 
Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

017ª z.e. de 
TIBAGI 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

20/08/21 
4574/21 

LEONARDO PENNA GUEDES AMIN 
Promotor Substituto da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU 

BRAZ 

021ª z.e. de 
SIQUEIRA CAMPOS 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

24/08/21 
4634/21 

ARACÊ RAZABONI TEIXEIRA 
Promotora de Justiça da 01ª PJ de PALMAS 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

032ª z.e. de 
PALMAS 

Afastamento 
20/08/21 4497/21 

PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA CASTELAN 
Promotor Substituto da 58ª Seção Judiciária de PORECATU 

065ª z.e. de 
PORECATU 

Afastamento 
03/09/21 4650/21 

PEDRO IVO ANDRADE 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de MARINGÁ 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 
MARINGÁ Afastamento 02 e 03/09/21 4649/21 

ANDREA SIMONE FRIAS 
Promotora de Justiça da 15ª PJ de CASCAVEL 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

068ª z.e. de 
CASCAVEL 

Férias 
23 a 27/08/21 3597/21 

LARISSA HAICK VITORASSI BATISTIN 
Promotora de Justiça da 12ª PJ de CASCAVEL 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

068ª z.e. de 
CASCAVEL 

Férias 
28/08 a 21/09 3597/21 

DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Promotor Substituto da 62ª Seção Judiciária de ASTORGA 

077ª z.e. de 
BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

Afastamento 
16 e 17/09/21 4550/21 

BRUNO VAGAES 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de IBIPORÃ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

080ª z.e. de 
IBIPORÃ 

Afastamento 
14 a 17/09/21 4529/21 

HERON FONSECA CHAGAS 
Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciária de COLORADO 

091ª z.e. de 
PARANACITY 

Afastamento 
23 a 26/08/21 4555/21 

CLEVERSON LEONARDO TOZATTE 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de IVAIPORÃ 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

093ª z.e. de 
IVAIPORÃ 

Afastamento 
24 a 30/08/21 4559/21 

DEBORA REGINA GOBBE 
Promotora Substituta da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 

094ª z.e. de 
SANTA ISABEL DO 

IVAÍ 

Afastamento 
08 a 17/09/21 4523/21 

DANIEL RODRIGUES BRANDÃO 
Promotor de Justiça da 02ª PJ de TELÊMACO BORBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

111ª z.e. de 
TELÊMACO BORBA 

Afastamento 
01 a 03/09/21 4641/21 

DAYANE SANTOS OLIVEIRA DE FARIA 
Promotora de Justiça da 01ª PJ de TELÊMACO BORBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

111ª z.e. de 
TELÊMACO BORBA 

Afastamento 
30 e 31/08/21  4641/21 

ANDRÉ LUIZ QUERINO COELHO 
Promotor de Justiça da 02ª PJ de MATELÂNDIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

118ª z.e. de 
MATELÂNDIA 

Férias 
17/08 a 03/09 3597/21 

ANDRÉ LUIZ QUERINO COELHO 
Promotor de Justiça da 02ª PJ de MATELÂNDIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

118ª z.e. de 
MATELÂNDIA 

Afastamento 
13 e 14/09/21 4539/21 
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KLEVER LOPES GONTIJO 
Promotor Substituto da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 

118ª z.e. de 
MATELÂNDIA 

Afastamento 
15 a 17/09/21 4539/21 

MURILO EULLER CATUZO 
Promotor Substituto da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA 

125ª z.e. de 
TERRA ROXA 

Afastamento 
25/08/21 4642/21 

THARIK DIOGO 
Promotor Substituto da 55ª Seção Judiciária de MARECHAL 

CÂNDIDO RONDON 

129ª z.e. de 
SANTA HELENA 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

23 a 27/08/21 
4666/21 

PRISCILA DOS REIS BRAGA 
Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciaria de PITANGA 

134ª z.e. de 
PALMITAL 

Afastamento 
23 a 27/08/21 4510/21 

CARLOS EDOARDO NOVOA BORGES DE BARROS REIS 
Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciária de IVAIPORÃ 

136ª z.e. de 
GRANDES RIOS 

Licença Maternidade 
23/08 a 01/09 e de 03/09 a 

21/11/21 
2633/21 

IZABEL QUEIROZ ROCHA 
Promotora Substituta da 61ª Seção Judiciária de JANDAIA DO 

SUL 

136ª z.e. de 
GRANDES RIOS 

Licença Maternidade 
02/09/21 4613/21 

RICARDO MALEX FREDEGOTO 
Promotor de Justiça da 03ª PJ de MARINGÁ 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

137ª z.e. de MARINGÁ Afastamento 
01 a 03/09/21 4578/21 

MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 
Promotor de Justiça da 16ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

139ª z.e. de 
PONTA GROSSA 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

23 a 26/08/21 
4635/21 

ALEXANDRE GALATI SANTOS PEREIRA 
Promotor Substituto da 63ª Seção Judiciária de PEABIRU 

141ª z.e. de 
IRETAMA 

Afastamento 
24 a 27/08/21 4604/21 

LARISSA HAICK VITORASSI BATISTIN 
Promotora de Justiça da 12ª PJ de CASCAVEL 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

143ª z.e. de 
CASCAVEL 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

21 a 27/08/21 
4602/21 

KATIA KRUGER 
Promotora de Justiça da 05ª PJ de TOLEDO 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

148ª z.e. de 
TOLEDO 

Afastamento 
23 a 27/08/21 4640/21 

VANESSA PINTO MAIA DE MEDEIROS 
Promotora Substituta da 64ªSeção Judiciária de DOIS 

VIZINHOS 

151ª z.e. de 
SÃO JOÃO 

Afastamento 
27/08/21 4558/21 

JÚLIO RIBEIRO DE CAMPOS NETO 
Promotor de Justiça da 03ª PJ de UNIÃO DA VITÓRIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

153ª z.e. de 
UNIÕ DA VITÓRIA 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

14 a 20/08/21 
4493/21 

JULIANA VASSALLO COSTA 
Promotora Substituta da 72ª Seção Judiciária de QUEDAS DO 

IGUAÇU 

166ª z.e. de 
CATANDUVAS 

Férias 
30/08 a 03/09/21 4507/21 

JULIANA VASSALLO COSTA 
Promotora Substituta da 72ª Seção Judiciária de QUEDAS DO 

IGUAÇU 

166ª z.e. de 
CATANDUVAS 

Férias 
18 e 19/08/21 4534/21 

CLAUDIO PRESTES JUNIOR 
Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciária de CORBÉLIA 

169ª z.e. de 
CAMPINA DA LAGOA 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

23/08 a 01/09/21 
4669/21 

MURILO EULLER CATUZO 
Promotor Substituto da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA 

172ª z.e. de 
ICARAÍMA 

Férias 
20/08/21 4568/21 

MURILO EULLER CATUZO 
Promotor Substituto da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA 

172ª z.e. de 
ICARAÍMA 

Afastamento 
23/08/21 4557/21 

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

194ª z.e. de 
MATINHOS 

Licença para Tratamento de 
Saúde 

30/08/21 
4625/21 

PRISCILA DOS REIS BRAGA 
Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciaria de PITANGA 

196ª z.e. de 
MANOEL RIBAS 

Afastamento 
27/08/21 4562/21 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00059271-2021| 
PORTARIA Nº 469, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1011/2021/GAB-PGJ, resolve PRORROGAR a designação da função de 
Promotor Eleitoral Titular, haja vista o término do prazo de dois anos dos Promotores Eleitorais das respectivas Comarcas, nos termos do art. 2º da 
Resolução Conjunta 01/19-PRE/PGJ: 
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PROMOTOR(A) ELEITORAL TITULAR COMARCA Z.E. INÍCIO TÉRMINO 

DENILSON SOARES DE ALMEIDA CURITIBA 001ª 09/09/21 31/10/21 

JANAÍNA BRUEL MARQUES CURITIBA 002ª 16/09/21 31/10/21 

GUILHERME DE BARROS PERINI CAMPO LARGO 009ª 17/10/21 31/10/21 

GUILHERME MARTINS AGOSTINI CORNÉLIO PROCÓPIO 026ª 07/10/21 31/10/21 

CAMILLE MARQUES DIB CRIPPA FRANCISCO BELTRÃO  069ª 08/09/21 31/10/21 

RAPHAEL FLEURY ROCHA NOVA ESPERANÇA  071ª 02/09/21 31/10/21 

THIAGO GEVAERD CAVA IBIPORÃ 080ª 14/09/21 31/10/21 

EGIDIO KLAUCK IVAIPORÃ  093ª 30/10/21 31/10/21 

ANA CRISTINA PIVOTTO OLIVEIRA DE ALMEIDA COLORADO 095ª 26/10/21 31/10/21 

FELIPE SEGURA GUIMARÃES ROCHA MEDIANEIRA 114ª 20/09/21 31/10/21 

RUDI RIGO BURKLE FOZ DO IGUAÇU 147ª 26/09/21 31/10/21 

TIBERIO ARAÚJO QUADROS  UNIÃO DA VITÓRIA 153ª 10/09/21 31/10/21 

JOSILAINE ALETEIA DE ANDRADE LONDRINA 157ª 10/10/21 31/10/21 
 

ELOISA HELENA MACHADO 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00059273-2021| 
PORTARIA N° 471, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1010/2021/GAB-PGJ, resolve D E S I G N A R a promotora de justiça eleitoral, 
CINTIA OLIVEIRA DOMINGO TRANCOSO SOUZA, designada junto à 106ª ZE de Cândido de Abreu para atuar nos autos de PPE MPPR-
0120.20.000278-6, em trâmite na 039ª Zona eleitoral reserva. 

 

ELOISA HELENA MACHADO 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00005530-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CÍVEL DE 26 DE AGOSTO DE 2021 
 

OBRA INACABADA COM RECURSOS DO PRÓ-INFÂNCIA. NÃO 
VERIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA OU CRIME. REPACTUAÇÃO DA OBRA PELA 
GESTÃO ATUAL. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRESENTE 
IC. Inquérito Civil nº 1.26.002.000146/2019-91. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do recebimento da Nota Técnica 01/2019 do Grupo de Trabalho PROINFÂNCIA, com 
o objetivo de apurar obras inacabadas com recursos do Pró-Infância, que deu origem a instauração de diversos procedimentos nesta PRM. 

O presente procedimento trata das irregularidades referentes ao Termo/Convênio: 1709/2011, ID 19776, cujo objeto é a construção 
de uma Escola de Educação Infantil Tipo C, no Terreno Ameixas, localizada na Rua Joao De Moura Borba, no Município de Cumaru/PE. 

De acordo com as informações iniciais, o convênio foi pactuado com recursos do FNDE, cujo projeto foi orçado no valor total de R$ 
618.436,39, e encontrava-se com status de "obra inacabada", com percentual de execução em 47,67%. 

Em resposta, a CGU informou que não há ação de controle em Cumaru/PE referente ao Convênio 1709/2011, bem como esclareceu 
que desde 2015 atua em conformidade com um Plano Operacional Anual que contém todas as ações a serem executadas no exercício para cada uma de 
suas unidades. Informou que a demanda solicitada seria analisada pelas áreas técnicas quando da revisão do Plano Operacional para verificar a 
possibilidade de atendimento da solicitação e realizar ação de controle no referido Município. 

A partir de pesquisa realizada no site de acompanhamento de obras do FNDE - SIMEC [1] , verificou-se que a vigência do convênio 
foi prorrogada, tendo como termo a data de 28/08/2023 e situação "vigente". 

Ademais, verifica-se que há uma empresa contratada para a execução das obras, qual seja, a CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA BREJO GRANDE LTDA CNPJ nº 05244095/0001-02, cujo contrato teria sido assinado em 21/09/2017, com prazo de 150 para 
conclusão das obras, e que o valor do contrato foi de R$ 679.487,94. A contratação ocorreu por meio do Processo Licitatório nº 033/2017, Tomada de 
Preços 003/2017. Os documentos referentes à publicação de edital de licitação, abertura das propostas e homologação e adjudicação da licitação foram 
baixados do site do SIMEC. 

No site do SIMEC há ainda uma planilha elaborada por esta empresa, cujo documento contém o título "Continuação da Construção 
de uma Creche Tipo C", apontando os serviços a serem realizados para finalização da obra e o valor final orçado, R$ 679.487,94. Essa planilha foi 
assinada em 18/09/2017 pelo representante da empresa, Alexandre Emanuel Correia de Oliveira Uchoa, e contém o carimbo e rubrica do Engenheiro 
Fernando Mário Almeida do Rêgo, CREA nº 22532 D-PE. 

Ademais, ainda no referido site verifica-se que ocorreram 2 repasses financeiros para a Prefeitura de Cumaru, na conta do convênio, 
banco 001, agência 1359, conta nº 0000123919, sendo o primeiro no valor de R$ R$ 123.687,28, realizado em 26/10/2011, e o segundo no valor de R$ 
185.530,91, realizado em 12/08/2013. Atualmente o saldo da conta é de R$ 75,54. 
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No último despacho (etiqueta PRM-CRU-PE-00002778/2021), determinou-se a realização das seguintes diligências: 
- Oficie-se ao FNDE para que, no prazo de 20 (vinte) dias, todas as informações existentes acerca do Convênio 1709/2011, ID 19776, 

cujo objeto é a construção de uma Escola de Educação Infantil Tipo C, no Terreno Ameixas, localizada na Rua Joao De Moura Borba, no Município de 
Cumaru/PE, com recursos do Pró-Infância, especialmente: a) se houve a repactuação do projeto; b) se há a possibilidade de continuidade das obras para 
a finalização da creche; c) quais as razões que obstam o repasse de recursos para a continuidade da obra; d) se a vigência do referido convênio foi 
prorrogada de ofício pelo FNDE ou se foi requerida pela municipalidade; e) se esta Autarquia Federal encaminhou ofícios à edilidade no intuito de cobrar 
o saneamento das irregularidades que levaram ao abandono da obra e para tratar de eventual repactuação; f) cópia das eventuais prestações de contas 
parciais encaminhadas pelo município e se foram analisadas por esta autarquia, encaminhando as conclusões; g) demais informações e documentos que 
esta Autarquia entenda pertinentes para a apuração do MPF. Deve o FNDE encaminhar toda a documentação pertinente; 

- Oficie-se à Prefeitura da Cumaru para que, no prazo de 20 (vinte), em relação ao Convênio 1709/2011, ID 19776, cujo objeto é a 
construção de uma Escola de Educação Infantil Tipo C, no Terreno Ameixas, localizada na Rua Joao De Moura Borba, no Município de Cumaru/PE, 
informe o seguinte: a) se houve a repactuação do projeto; b) se há a possibilidade de continuidade das obras para a finalização da creche, devendo 
encaminhar planilha com o cronograma de finalização das obras; c) quais as razões que causaram a continuidade do abandono da obra pela nova gestão 
mesmo após a contratação da empresa CONSTRUTORA & INCORPORADORA BREJO GRANDE LTDA, CNPJ nº 05244095/0001-02; d) encaminhar 
toda a documentação referente à obra, como boletins de medição, prestações de contas parcial e empenhos; e) esclarecimentos quanto às informações 
prestadas no ofício anteriormente encaminhado ao MPF; 

- Notifique-se o ex-prefeito de Cumaru, Sr. Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, caso queira e 
facultado o acompanhamento por Advogado, preste os devidos esclarecimentos acerca do abandono das obras relacionadas ao Convênio 1709/2011, ID 
19776, cujo objeto é a construção de uma Escola de Educação Infantil Tipo C, no Terreno Ameixas, localizada na Rua Joao De Moura Borba, no 
Município de Cumaru/PE, durante a sua gestão; 

- Oficie-se ao Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para que informe, no 
prazo de 20 (vinte) dias, se possui informações acerca das irregularidades ocorridas no Convênio 1709/2011, ID 19776, cujo objeto é a construção de 
uma Escola de Educação Infantil Tipo C, no Terreno Ameixas, localizada na Rua Joao De Moura Borba, no Município de Cumaru/PE, objeto do presente 
procedimento, devendo encaminhar toda a documentação pertinente. 

Em resposta, o Ministério Público de Contas informou a inexistência de procedimento, em curso ou encerrado, no âmbito da Corte 
de Contas, que tenha por objeto eventuais irregularidades ocorridas no Convênio 1709/2011, ID 19776, cujo objeto é a construção de Escola de Educação 
Infantil Tipo C, no Terreno Ameixas, localizada na Rua João de Moura Borba, no Município de Cumaru. 

Por sua vez, o FNDE respondeu ao ofício informando o seguinte: 
[...] 
No presente caso, identificamos que houve solicitação de repactuação para a retomada da obra ID 19776, a qual encontra-se deferida 

no SIMEC. 
7. Nesse contexto, registramos que o FNDE publicou a Portaria nº 601, de 18 de novembro de 2019, cujo objetivo é autorizar a 

celebração de Termos de Compromisso Condicionais com entes federados que tenham manifestado interesse na retomada de obras inacabadas e se 
enquadrado nos §§ 1º e 4º, do art. 2º, da Resolução CD/FNDE nº 3/2018. 

8. Desse modo, cumpre registrar que esta Autarquia disponibilizou o Termo de Compromisso Condicional PAR nº 15147, com prazo 
de vigência até 28/08/2023, o qual foi validado pela gestora do Município de Cumaru - PE. Contudo, destacamos que o ente municipal foi diligenciado 
por meio do SIMEC, a fim de que seja apresentada documentação necessária à análise, pelo FNDE, quanto à viabilidade técnica e financeira para 
consecução da obra ID 19776. 

9. Diante do exposto, encaminhamos cópia dos documentos pertinentes (SEI 2409736) e colocamo-nos à disposição para quaisquer 
outros esclarecimentos que se façam necessários. 

O município de Cumaru e o ex-Prefeito não responderam aos ofícios. 
É o que se tem nos autos. Passo ao encaminhamento devido. 
Verifica-se que o presente procedimento foi instaurado em observância ao recebimento da Nota Técnica 01/2019 do Grupo de 

Trabalho PROINFÂNCIA, com o objetivo de apurar obras inacabadas no Estado de Pernambuco, de modo que restou a este procedimento apurar a obra 
inacabada referente ao Termo/Convênio: 1709/2011, ID 19776, cujo objeto é a construção de uma Escola de Educação Infantil Tipo C, no Terreno 
Ameixas, localizada na Rua Joao De Moura Borba, no Município de Cumaru/PE. 

Entretanto, embora diversas diligências tenham sido empreendidas no bojo destes autos, não se verificou até o momento a existência 
de irregularidades e/ou crimes envolvendo os recursos federais utilizados na construção da referida creche. 

O abandono da obra per si, apesar de indicar, a priori o desperdício de recursos públicos, já que a obra não atingiu a sua finalidade, 
não é suficiente para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que não se obteve elementos que apontem a existência do 
elemento subjetivo dolo/culpa, que é indispensável para a caracterização dos atos de improbidade administrativa. 

Além disso, verifica-se que a atual gestão do município está tentando dar continuidade à obra, tendo solicitado ao FNDE a repactuação 
para a retomada da obra ID 19776, a qual encontra-se deferida no SIMEC, além de ter pactuado o Compromisso Condicional PAR nº 15147, cujo prazo 
de vigência até 28/08/2023. 

Desse modo, verificando que até o presente momento não se obteve provas da prática de ato de improbidade administrativa ou de 
crime envolvendo a utilização de recursos federais, além do fato de que a administração atual está tentando dar continuidade à obra, cujo acompanhamento 
cabe ao FNDE, não há razão para a continuidade deste procedimento, não restando, portanto, outro caminho senão o ARQUIVAMENTO deste IC. 

Desta feita, não há outra medida a ser tomada senão o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos termos do art. 9º, caput, da Lei 
n.º 7.347/85 e do art. 17, caput, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Tendo em vista que o procedimento foi iniciado a partir do recebimento de Nota Técnica de grupo de trabalho do próprio MPF, não 
é necessária a notificação do representante dos termos da presente promoção de arquivamento. 

Após, remetam-se os autos à 5ª CCR, para o exame desta promoção de arquivamento. 
 

MARA ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-RSD-RJ-00006335-2021| 

PORTARIA Nº 6, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 
 

Instauração de Inquérito Civil a partir do Procedimento Preparatório nº 
1.30.008.000739/2020-17 
 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE, Estado do Rio de Janeiro, no exercício de suas funções 
institucionais e, 

Considerando a previsão inserta no artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
Considerando o que dispõe o artigo 6º, inciso VII, alínea 'b', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar Federal nº 75/1993; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Município 

de Resende/RJ; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007, alterada pela Resolução nº 35/2009, ambas editadas pelo CNMP – Conselho 

Nacional do Ministério Público; 
Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas editadas pelo CSMPF – Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve: 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.008.000739/2020-17 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 

no artigo 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e no artigo 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
Descrição resumida dos fatos investigados: Procedimento instaurado com base em representação formulada pelo Vereador do 

Município de Quatis/RJ EDIMILSON DE OLIVEIRA SILVA, solicitando providências quanto à suposta omissão da Concessionária FERROVIA 
CENTRO-ATLÂNTICA S/A, em providenciar cancela na travessia de pedestres e veículos, no trecho da linha férrea que atravessa o citado município, 
o que vem ocasionando acidentes. 

Estabelece a título de diligências iniciais: Sobrestar os autos, na forma do despacho anterior. 
Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no Município 

de Resende-RJ, nos termos do que prevê o artigo 4º, inciso VI, c/c artigo 7º, inciso IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o artigo 6º, c/c artigo 16, 
§ 1º, inciso I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Ordena, ainda, que seja realizado o registro no sistema para fins de comunicação à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, na forma de praxe, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o artigo 4º, inciso 
VI, c/c artigo 7º, § 2º, incisos I e II, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o artigo 6º, c/c artigo 16, § 1º, inciso I, ambos da Resolução CSMPF nº 
87/2006. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, acerca da classificação 
temática – CONCESSÃO e TRANSPORTE FERROVIÁRIO – , além da seguinte ementa inserida na capa: “DIREITOS SOCIAIS E FISCALIZAÇÃO 
DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE SEGURANÇA – PASSAGEM 
DE NÍVEL DO TRECHO FERROVIÁRIO QUE ATRAVESSA O MUNICÍPIO DE QUATIS/RJ – FCA–FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A”. 

 
IZABELLA MARINHO BRANT 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00085597-2021| 
PORTARIA Nº 230, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “c”; III, “e”; 6o, VII, “a”, “d”, 
e XIV, “c”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, e, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
direitos do cidadão, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO os elementos de informação obtidos no procedimento preparatório nº 1.30.001.004731/2020-81, e a necessidade 
de prosseguir as investigações a fim de verificar a verossimilhança dos fatos; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar se o INSS vem 
cumprindo o disposto no art. 669, da Instrução Normativa nº 77/2015, em que será considerada como DER a data da solicitação do agendamento do 
benefício ou serviço junto à autarquia federal, determinando a realização das seguintes diligências: 

1) Acautele-se por 60 dias, transcorrido o prazo oficie-se o INSS indagando acerca dos trabalhos para revisão integral da Instrução 
Normativa nº 77/2015; 

2) Remeta-se cópia desta Portaria ao NAOP-2ª Região, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da resolução nº 23/2007 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3) Após os registros necessários, acautelem-se os autos por 45 dias ou até a chegada de resposta; 
4) Adote-se a seguinte ementa: 
“CIDADÃO – ART. 669, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2015 – DATA DE SOLICITAÇÃO DO AGENDAMENTO DO 

BENEFÍCIO SERÁ CONSIDERADA COMO DER - RIO DE JANEIRO“ 
 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00085810-2021| 
PORTARIA Nº 234, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003595/2020-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições institucionais e 
constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 
correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 
e art. 7º, I da LC 75/93); CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o 
prazo de tramitação dos procedimentos administrativos;  

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; CONVERTE o procedimento preparatório nº 
1.30.001.003595/2020-11 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar INDÍCIOS DE OBTENÇÃO DA NACIONALIDADE 
BRASILEIRA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS POR RACHED MAHMOUD KHANAFER (PROCESSO 
2004.51.01.022419-4) - POSSÍVEL NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NATURALIZAÇÃO. Determina, 
ainda, a adoção das seguintes providências:  

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. 

 2) Após, volte-me concluso para análise. 
 

JESSÉ AMBROSIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00085834-2021| 
PORTARIA Nº 236, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004074/2020-72 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições institucionais e 
constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 
correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 
e art. 7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 
de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
CONVERTE o procedimento preparatório nº 1.30.001.004074/2020-72 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar 

SUPOSTO ASSÉDIO MORAL SOFRIDO PELA EX-FUNCIONÁRIA FLÁVIA PITA - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 1ª 
REGIÃO (CREF1). 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
2) Após, volte-me concluso para análise. 

 
JESSÉ AMBROSIO DOS SANTOS JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00002531-2021| 

PORTARIA N° 8, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 
 

TUTELA COLETIVA. Objeto: Apurar possíveis irregularidades em relação à 
ausência de dentistas e médicos no posto de saúde do Bairro Ivone em Bagé. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
(Artigo 129, IX, da Constituição Federal), legais (artigos 5º, VI, 8º, I a IX da Lei Complementar n. 75/93) e regulamentares (artigos 2º, II, 4º, II e 5º da 
Resolução CSMPF n. 87/2010) e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo como medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos 
II e III, da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 

CONSIDERANDO que, após vistoria de servidor desta PRM, constatou-se que a médica que atendia no Posto de Saúde pediu o seu 
desligamento da função, bem como que a dentista atende duas vezes por semana, apenas urgência em razão da pandemia (4 fichas por dia), sem dia da 
semana e horários fixos; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências voltadas ao objeto do presente expediente; 
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RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à PFDC do MPF, de acordo com o objeto em epígrafe. AUTUE-SE e 
REALIZE-SE os registros de praxe. 

Como diligência, reitere-se, por meio eletrônico, o ofício do ev. 37, o qual não foi atendido até a presente data. 
 

PEDRO MARTINS COSTA JAPPUR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00006694-2021| 
PORTARIA Nº 89, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o teor da resposta prestada pelo ICMBio, na qual destacou que todos os servidores "estão em teletrabalho e 

atividade presencial escalonada." (PRM-ERE-RS-00006480/2021); 
CONSIDERANDO que a atividade de fiscalização, por sua própria natureza, é incompatível com o regime de teletrabalho, tais como 

os serviços de segurança pública e serviços de atendimentos de emergência; 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a manutenção das atividades presenciais para o exercício de atividades de fiscalização 

ambiental, serviço essencial, conforme art. 3°, §1º, inciso XXVI, do Decreto 10.282, de 20 de março de 2020. 
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 10.282/2020, no inciso XXVI do art. 3º, indica a fiscalização ambiental como um serviço 

público e atividade essencial, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, que se não exercido coloca em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população; 

CONSIDERANDO que o TCU já decidiu pela incompatibilidade do teletrabalho com o exercício de funções essenciais (TCU - RP: 
01296720190, Relator: BRUNO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2019, Plenário); 

CONSIDERANDO a crescente imunização da população adulta no Estado do Rio Grande do Sul, com a expectativa de aplicação da 
primeira dose em toda a população do estado até o mês de setembro, conforme calendário do Governo do Estado; 

CONSIDERANDO o novo modelo de gerenciamento da pandemia no Estado do Rio Grande do Sul, chamado de Sistema 3As (aviso, 
alerta e ação) de monitoramento, que substitui o modelo do distanciamento controlado, e que o Rio Grande do Sul encontra-se com 0 (zero) regiões em 
alerta, conforme mapa de monitoramento de risco: 

 

 
 
CONSIDERANDO que por força do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 5º, inciso III, alínea "b", e 6º, inciso 

VII, alínea "b", ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, é função institucional do Ministério Público Federal fiscalizar e promover a 
defesa do patrimônio cultural, público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO, também, ser atribuição do Ministério Público instaurar Inquérito Civil ou requisitar, de qualquer organismo 
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, com o objetivo de esclarecer, solucionar ou aclarar fatos a respeito de interesse, direito 
ou bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 129 da CF e art. 8°, §1°, da Lei n.º 7.347/85); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta os artigos 6º, 
inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério 
Público, a instauração e tramitação do inquérito civil; 

RESOLVE converter a nº PRM-ERE-RS-00006480/2021 em Inquérito Civil, determinando: 
I. Registro e autuação da presente portaria junto ao documento administrativo supracitado, assinalando como objeto do Inquérito 

Civil: 
"Averiguar a deficiência de fiscalização ambiental por parte dos órgãos federais responsáveis na região de atribuição da PRM Erechim 

e Passo Fundo, nas áreas de preservação permanente do Rio Uruguai, indígenas e de unidades de conservação federal (FLONA)" 
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II. Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão cientificando-a da autuação do inquérito civil, nos termos do art. 9º da 
Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

III. Outrossim, como diligências complementares à instrução do feito, expeça-se ofício ao ICMBio (escritório regional de 
Florianópolis) e ao IBAMA (escritório regional de Santa Maria), para que, em 10 dias: 

a) encaminhem os Autos de Infração de março de 2020 a agosto de 2021 da região de Passo Fundo, RS e das demais cidades de 
abrangência do Instituto, na Região da FLONA de Passo Fundo, das APPs do Rio Uruguai e de Terras Indígenas; 

b) apontem as atividades realizadas pelos fiscais em regime de teletrabalho atuantes na região da FLONA de Passo Fundo, das APPs 
do Rio Uruguai e de Terras Indígenas; 

c) apresente relatório de produtividade de cada servidor atuante na região da FLONA de Passo Fundo, das APPs do Rio Uruguai e de 
Terras Indígenas, indicando expressamente quem se encontra em regime de teletrabalho; 

d) apresente plano de retorno às atividades presenciais dos fiscais que desempenham atualmente trabalho remoto. 
 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-VLH-RO-00003579-2021| 
PORTARIA Nº 11, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, incisos VII, XII, XIV e XIX, e no artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e também na Resolução CNMP nº 23/2007 e na Lei nº 7.347/85, 

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 o inquérito civil é o instrumento próprio da atividade-fim destinado à proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO as informações constantes na Notícia de Fato nº 1.31.003.000013/2021-60, acerca de supostas irregularidades no 
funcionamento do Clube de Tiro localizado na Estrada Aurelino Fernandes da Silva, Chácara 41, fundos da pista do aeroporto, Setor Chacareiro, no 
Município de Cerejeiras-RO (relatos de moradores da região noticiando desvios de projéteis de arma de fogo disparados daquele local, os quais estariam 
atingindo suas residências); 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 102 e ss. do Decreto nº 10.030, de 30/09/2019, é do Comando do Exército a atribuição 
fiscalizatória de clubes de tiro, o que atrai a atuação do MPF para a adoção de eventuais medidas atinentes aos fatos relatados na NF nº 
1.31.003.000013/2021-60, 

RESOLVE 
CONVERTER a Notícia de Fato nº 1.31.003.000013/2021-60 em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 7ª CCR, pelo prazo de 01 (um) 

ano, com a finalidade de apurar a regularidade do funcionamento e das atividades do Clube de Tiro localizado no Município de Cerejeiras-RO, tendo em 
vista relatos de moradores da região noticiando desvios de projéteis de arma de fogo disparados daquele local, os quais estariam atingindo as suas 
residências. 

Determina-se a realização das seguintes diligências: 
a) solicite-se a publicação desta portaria por meio do Sistema Único; 
b) instaure-se o IC nos termos desta portaria, adequando-se o campo "resumo"; 
c) cumpram-se as diligências constantes no despacho que acompanha esta portaria. 

 

CAIO HIDEKI KUSABA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00038507-2021| 
PORTARIA Nº 445, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
Designa membro para atuar em audiência. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: 

Designar o Procurador da República Rui Maurício Ribas Rucinski, responsável pelo Ofício Único da Procuradoria da República no 
Município de Mafra, para oficiar na audiência da Ação Penal nº JF/JOI/SC-5015035-90.2020.4.04.7201, prevista para o dia 09/09/2021, na 1ª Vara 
Federal de Joinville, em razão de afastamento do seu titular. 

 

DANIEL RICKEN 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-JAU-SP-00003326-2021| 

PORTARIA Nº 2, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 
 

Instaura inquérito civil visando apurar eventuais vícios de construção no 
Residencial Valldemossa, no Município de Jaú/SP. 
 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais; e 
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2. CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal); 

3. CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso V, alínea a, da Lei 
Complementar n.º 75/1993); 

4. CONSIDERANDO as informações constantes na representação (Manifestação n.º 20200186862), acerca da eventual existência de 
vícios construtivos no RESIDENCIAL VALLDEMOSSA, no Município de Jaú – empreendimento com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida; 

5. RESOLVE converter o Procedimento Preparatório n.º 1.34.022.000129/2020-88 em INQUÉRITO CIVIL, destinado a apurar 
eventuais vícios de construção no Residencial Valldemossa. 

6. FICA DETERMINADO ainda: 
a) seja dada a publicidade prevista no artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, e no artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução 

CSMPF n.º 87/2006, a partir da solicitação de publicação no Sistema Único1; 
b) sejam acautelados os autos por 90 (noventa) dias, aguardando-se a realização da perícia solicitada por meio do Despacho n.º 

266/2021 (doc. 17); 
c) a designação dos servidores Andreia Ortigosa Fonseca, André Luís Mendes, Elthon Fernando de Jesus Inácio, Rafael Polonio Lima 

e Daniel Colombo Pereira dos Santos, para fins de auxiliar na instrução destes autos, através do presente ato. 
 

MARCOS SALATI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-TBT-SP-00001444-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 
titularidade da promoção do inquérito civil e ainda que não de forma exclusiva da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 
8º, § 1º da Lei 7.347/85); 

Considerando os fatos apontados no procedimento preparatório nº. 1.34.018.000152/2020-31, instaurado com a finalidade de apurar 
suposta irregularidade na aplicação de recursos federais oriundos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI pelo Município de 
Pindamonhangaba/SP. 

Considerando os termos da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2.007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
notadamente o que dispõe o art. 4º do referido ato, promovo a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a devida apuração dos fatos, ordenando, para 
tanto: 

a) a autuação e o registro destes autos como inquérito civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria da República; e 
Após adotadas as providências tornem os autos conclusos. 

 

ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00103507-2021| 
PORTARIA Nº 221, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 
CONSIDERANDO que foi autuado e distribuído, para este 34º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social desta Procuradoria 

da República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001952/2021-30, instaurado a partir de cópia integral do IPL n.º 5000116-
45.2021.4.03.6181, para apuração de eventuais atos de improbidade administrativa por parte de Luciano da Silva, Superintendente do INCRA/SP e do 
servidor Edson Alves no arquivamento, em data não especificada no ano de 2019, de procedimentos administrativos de desapropriação para fins de 
reforma agrária no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em São Paulo/SP; 

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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal e 
artigo 1º da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 
artigos 5º, inciso I, alínea h, e 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 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 (artigo 1º da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 1º da Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (artigos 1º, inciso IV, e 5º, § 1º, da 
Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, e artigos 5º e 17 da Lei n.º 8.429/1992); 
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CONSIDERANDO que compete ao juízes federais processarem e julgarem 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 (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 
sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, aguardando-se o encerramento dos atos apuratórios no âmbito 
do Inquérito Policial n.º 5000116-45.2021.4.03.6181; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001952/2021-30 (artigo 5º, inciso III, da Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços n.º 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo); 
3. Controle-se o respectivo prazo (artigo 9º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 15 da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, c.c. artigos 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 
ANA LETICIA ABSY 

Procuradora da República 
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