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##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00389292-2021| 
SESSÃO: 37 DATA: 18/10/2021 14:02:51 PERÍODO: 11/10/2021 A 15/10/2021 

 
RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000257/2021-39 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data: 13/10/2021 
Interessados: PR-TO - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 
 
Processo: 1.00.001.000258/2021-83 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 08(HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO) 
Data: 13/10/2021 
Interessados: PR-MT/PR-MT - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MATO GROSSO 
 
Processo: 1.00.001.000259/2021-28 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data: 13/10/2021 
Interessados: PR-MT/PR-MT - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MATO GROSSO 
 
Processo: 1.00.001.000260/2021-52 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 09(HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS) 
Data: 13/10/2021 
Interessados: PR-MT/PR-MT - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MATO GROSSO 
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Processo: 1.00.001.000261/2021-05 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 04(JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA) 
Data: 14/10/2021 
Interessados: PR-SE/PR-SE - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 
 
Processo: 1.00.001.000262/2021-41 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 05(CARLOS FREDERICO SANTOS) 
Data: 14/10/2021 
Interessados: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 
Processo: 1.00.001.000263/2021-96 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 06(JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA) 
Data: 14/10/2021 
Interessados: PAULO GUSTAVO GONET BRANCO 

 
AUGUSTO ARAS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do Conselho Superior do MPF 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00390507-2021| 
SESSÃO: 38 DATA: 25/10/2021 12:24:07 PERÍODO: 18/10/2021 A 22/10/2021 

 
RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000264/2021-31 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(MARIO LUIZ BONSAGLIA) 
Data: 18/10/2021 
Interessados: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 
Processo: 1.00.001.000265/2021-85 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 08(HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO) 
Data: 22/10/2021 
Interessados: PR-RS - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
 
Processo: 1.00.001.000266/2021-20 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(MARIO LUIZ BONSAGLIA) 
Data: 22/10/2021 
Interessados: PR-RS - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
 
Processo: 1.00.001.000267/2021-74 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 05(CARLOS FREDERICO SANTOS) 
Data: 22/10/2021 
Interessados: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO 

 
 AUGUSTO ARAS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do Conselho Superior do MPF 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00389734-2021| 
PORTARIA Nº 177, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO que a 1ª Vara Federal de Araraquara/SP encaminhou cópia do Processo nº 0007798-53.2006.403.6120 à 2ª 
Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação de dissenso relacionado ao ANPP, com prosseguimento do feito; 

RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 
 

CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00389600-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021 

 
Aos quinze dias do mês de outubro 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. 
 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 
001. Expediente: JF/MG-0000874-

73.2013.4.01.3812-INCSAN 
- Eletrônico  

Voto: 4474/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL RELACIONADO A AÇÃO PENAL QUE 

APURA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 241-A DO ECA. 
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA 
INFANTIL PELA INTERNET. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NO 
ART. 28 DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.964/19). INCIDÊNCIA DA 
RESOLUÇÃO PRESI 5747798/TRF-1ª REGIÃO, QUE ESPECIALIZOU A 35ª VF/BH 
PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME ORA EM ANÁLISE. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NO FEITO PERANTE A VARA 
ESPECIALIZADA. 1. Incidente de insanidade mental instaurado para fins de apuração 
da imputabilidade de réu condenado na Ação Penal n° 3491-40.2012.4.01.3812 em razão 
da prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos do ECA, bem como 
denunciado na Ação Penal n° 0007816-87.2014.4.01.3812, pela prática do crime previsto 
no art. 241-A do ECA. 2. Em razão da especialização da 35ª Vara da SJMG para o 
processamento e julgamento de crimes cibernéticos próprios e aqueles praticados contra 
criança e adolescente pela internet, a Subseção Judiciária de Sete Lagoas, Juízo prolator 
da sentença condenatória no processo n° 3491-40.2012.4.01.3812, declinou da 
competência em favor da 35ª Vara da SJMG para o prosseguimento da Ação Penal n° 
0007816-87.2014.4.01.3812, tendo determinado, ainda, a remessa de todos os processos 
associados (inclusive o presente incidente). 3. O Procurador da República oficiante 
requereu ao Juízo da 35ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, especializada em crimes 
cibernéticos próprios e os praticados contra crianças e adolescentes pela internet, que 
fosse suscitado conflito negativo de competência, por entender que a Justiça Federal de 
Sete Lagoas/MG seria o órgão competente para julgamento e processamento do feito. 
Sustentou a inconstitucionalidade da Resolução PRESI 5747798/TRF-1ª Região, que 
aprovou a especialização da 35ª VF/BH, pois, no seu entender, tal ato feriria o princípio 
do juiz natural. Alegou, ainda, que a referida Resolução violaria o art. 70 do CPP, uma 
vez que estabelece que a Seção Judiciária de Minas Gerais será responsável pelo 
processamento e julgamento de todos os crimes elencados em seu art. 3º, independente 
do local de consumação dos atos. 4. Discordância do Juízo Federal, por entender que 'a 
redistribuição da competência entre unidades jurisdicionais existentes é matéria interna 
de cada tribunal, cujo respaldo advém da própria Constituição. Dessa forma, a 
especialização da 35ª Vara Federal é questão atinente à conveniência e oportunidade do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, a partir de seu juízo de conveniência e 
oportunidade, pode adotar medidas com o objetivo de suprir demandas pela entrega da 
prestação jurisdicional de qualidade e em prazo razoável. Assim, ao editar a Resolução 
PRESI 5747798, o TRF1 atuou dentro das atribuições que lhe são conferidas pela 
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Constituição da República e pelo próprio Regimento Interno.' Ressaltou, ainda, que a 
aplicação do art. 74 do CPP, que determina que a competência pela natureza da infração, 
será regulada pelas leis de organização judiciária. 5. Aplicação analógica do art. 28 do 
CPP (redação anterior à Lei n° 13.964/19) c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6. Consoante 
entendimento do STF, é constitucional a especialização das Varas Federais por 
Resolução emanada pelo Tribunal Regional Federal (HC 88660, Relatora Min. Cármen 
Lúcia, Plenário, julgado em 15/05/2008, DJe 05/08/2014). 7. Tendo em vista que a 
Resolução PRESI 5747798/TRF-1ª Região especializou a 35ª Vara Federal de Belo 
Horizonte para processar e julgar o crime ora em análise, a atribuição para prosseguir na 
investigação é da Procuradoria da República em Minas Gerais. Aplicação do disposto no 
art. 74 do CPP. Precedente da 2ª CCR: 0002761-52.2018.4.01.3801, sessão 721, de 
13/08/2018, unânime. 8. Designação de outro membro do MPF para prosseguir no feito 
perante a vara especializada da Justiça Federal. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação 
de outro membro do MPF para prosseguir no feito perante a vara especializada da Justiça 
Federal, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
002. Expediente: JF/CE-0000546-

04.2015.4.05.8100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4472/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
ESTADO DO CEARÁ 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. HIPÓTESE PACIFICADA PELO ENUNCIADO Nº 71 DA 

2ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DIRETO, COM O DEVIDO 
REGISTRO NO SISTEMA ÚNICO, SEM A REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR 
PARA REVISÃO, COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO Nº 36. DECISÃO 
UNILATERAL DO PROCURADOR DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1) 
Inquérito Policial instaurado para apurar a autoria e a materialidade do crime de 
falsificação de documento público supostamente praticado por A.L.C.S., haja vista as 
suspeitas de que este teria vendido uma CNH falsa a A.P.S., preso em flagrante pela 
prática do delito previsto no art. 304 do Código Penal, por intermédio de F.S.B.M., o que 
em tese caracterizaria a prática delitiva prevista no art. 297, do Código Penal. 2) O 
Procurador da República promoveu o arquivamento, de forma direta, na unidade, sem 
remessa à instância revisora, como lhe permite o Enunciado nº 71 da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, considerando que: 'Ao cabo das investigações, 
verificou-se o esgotamento de todas as linhas de investigação idôneas, haja vista ter sido 
constatada a impossibilidade de acesso aos registros telefônicos correspondentes aos 
meses de maio, junho e julho de 2014 do telefone utilizado pelo suspeito, informações 
que seriam essenciais para a verificação de comunicações entre A.L.C.S. e F.S.B.M., o 
que seria indicativo de uma possível ligação entre aquele e a fabricação da CNH falsa. 
Assim, restou constatado que as informações obtidas acerca do envolvimento de 
A.L.C.S. na fabricação da CNH falsa não são suficientes para viabilizar a continuidade 
das diligências, sendo o fundamento da promoção do arquivamento a ausência de 
indícios suficientes de sua relação na prática delitiva, inexistindo diligências úteis e 
possíveis para que seja apurada a suposta autoria delitiva'. 3) Informado do arquivamento 
direto, o Juiz Federal, por entender que o arquivamento de inquérito por ato unilateral é 
medida que não encontra respaldo na legislação brasileira, indeferiu o pedido formulado 
pelo Ministério Público Federal, determinando sua intimação para apresentar a devida 
promoção de arquivamento a este juízo, submetendo suas razões e seu pedido à 
apreciação judicial. Alternativamente, facultou-se ao Ministério Público Federal 
submeter o pedido de arquivamento à homologação direta pela 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, apresentando apenas a prova de tê-lo feito ao juízo para 
que se procedesse à baixa do presente inquérito. 4) O Procurador da República, por sua 
vez, manifestou-se nos seguintes termos: 'No caso concreto, a promoção de 
arquivamento teve fundamento em Enunciado da 2ª CCR, mais especificamente o 
Enunciado nº 71 já transcrito. Em casos semelhantes, quando o procurador oficiante 
insiste em fazer o envio para a 2ª CCR, a instância revisora devolve os autos sem 
conhecer da remessa, em razão do fundamento estar expresso em seus enunciados. Por 
essa razão, este signatário informa que não realizará a remessa dos autos para a 
homologação da 2ª CCR, como lhe permite o Enunciado nº 36 e requer a reconsideração 
da decisão judicial que indeferiu o pedido de baixa eletrônica dos autos'. 5) Retornando 
os autos, o Juiz Federal indeferiu o pedido de reconsideração da decisão e determinou a 
remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 
'para que delibere sobre o caso, ou seja, sobre a possibilidade de arquivamento direto, 
embora a situação não se adeque, na concepção deste juízo, às condições da Súmula 71, 
presente o indiciamento do investigado, sendo necessário, consequentemente, que o 
digno representante do MPF apresente os motivos da promoção do arquivamento, 
submetendo a questão ao seu órgão de revisão ou mesmo ao Poder Judiciário, para fins 
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de controle'. 6) No entender do Juiz Federal, "a situação desenhada nestes autos não se 
adequada à Súmula nº 71 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, pois não 
reunidas as hipóteses ali referidas que autorizam o arquivamento direto, notadamente 
"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". A situação é diversa pois 
há inclusive indiciamento pela autoridade policial, com indicação dos elementos 
indiciários que comprovariam a autoria e materialidade do fato criminoso". 7) De início, 
apenas para registro, da atenta leitura da promoção de arquivamento verifica-se sua 
pertinência, isso porque os fatos ocorreram em meados do ano de 2014 e, ultrapassados 
mais de 7 (sete) anos, não há elementos suficientes nos autos que possam fundamentar a 
denúncia contra A.L.C.S., nem se vislumbra outras diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. Nesse contexto, adequada é a aplicação do Enunciado nº 71 
desta 2ª Câmara, assim redigido: "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. 8) Sobre a atribuição revisional das Câmaras, a questão foi 
expressamente estabelecida no art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93, in verbis: 
"Art. 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão: IV - manifestar-se sobre o 
arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, 
exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;" 9) Esta também é, 
inclusive, a determinação trazida pela Lei 13.964/19, que atualizou a redação do art. 28 
do CPP - atualmente suspensa, em parte, por decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 
6298 - MC/DF), nos seguintes termos: "Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito 
policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do 
Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e 
encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, 
na forma da lei." 10) Em consequência, verificado tratar-se o caso de hipótese cuja 
matéria já se encontra pacificada no âmbito desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
acertado, também, é o arquivamento promovido de forma direta e por decisão unilateral 
do Procurador da República, sujeita a recurso da vítima (CPP, art. 28, § 1º) e possível 
correição a ser realizada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público Federal (art. 65, 
II, da Lei Complementar nº 75/93, mas, cabendo apenas ao membro oficiante o devido 
registro no Sistema Único, sem a remessa dos autos à 2ª CCR para revisão, como lhe 
permite o Enunciado nº 36, que assim dispõe: "Quando o arquivamento da notícia de 
fato, do procedimento investigatório criminal ou do inquérito policial for promovido com 
fundamento nas hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, 
ou tiver por base entendimento já expresso em enunciado ou orientação da 2ª Câmara, 
os autos não deverão ser remetidos à 2ªCCR, salvo nos casos de recurso ou quando o 
membro oficiante julgar necessário, registrando-se apenas no Sistema Único e 
cientificando-se o interessado por correio eletrônico." Redação alterada na 149ª Sessão 
de Coordenação, de 23/04/2018. 11) Manutenção da promoção de arquivamento direto. 

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

 
003. Expediente: JF/CE-0800074-

54.2021.4.05.8101-
PETCRIM - Eletrônico  

Voto: 4457/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE LIMOEIRO DO NORTE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado em 12/09/2015, para apurar inicialmente o cometimento, 

em tese, das infrações penais previstas nos arts. 19 e 20 da Lei nº 7.492/86 c/c art. 71 do 
CP, consubstanciadas na obtenção fraudulenta de financiamento, em 25/10/2010, por 
F.C.L., com recursos oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - PRONAF, junto a agência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) localizada 
em Limoeiro do Norte-CE, no valor de R$ 14.120,00, ou aplicação dos recursos obtidos 
em finalidade distinta da prevista no contrato. Promoção de arquivamento sob os 
seguintes fundamentos: a) a não aplicação de recursos do PRONAF contratados por meio 
de financiamento bancário tem natureza de ilicitude cível, tornando-se o devedor uma 
figura equiparada a um depositário fiel do bem financiado; b) não se pode tratar quem 
não aplicou recursos do PRONAF - Programa Nacional de Agricultura Familiar - do 
mesmo modo que agentes altamente especializados e experts em cometer crimes contra 
o sistema financeiro, que desviam altos valores, causando prejuízos consideráveis às 
Instituições Bancárias; c) no caso, os indiciados contrataram junto ao BNB valores 
inferiores a R$ 20.000,00 pelo PRONAF e supostamente praticaram desvio dos recursos 
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de financiamento bancário; e d) que os financiamentos datam do ano de 2010, sendo 
aplicável a orientação nº 26 da 2ª CCR/MPF. 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. Em visita técnica o BNB constatou que o beneficiário não 
comprovou a aplicação dos recursos na finalidade prevista no contrato. Tal situação 
evidenciaria que as cláusulas contratuais, possivelmente, não foram devidamente 
cumpridas. No entanto, não há nos autos informações que permitam concluir que o 
investigado utilizou-se de meio fraudulento para obter o referido financiamento. 
Carência de elementos de prova que evidenciem a prática de conduta criminosa, no caso 
concreto. Longo tempo decorrido (10 anos), o que dificulta a produção de novas provas. 
Baixo valor financiado. Circunstâncias que apontam para possível descumprimento 
contratual, passível de responsabilização na seara cível e/ou administrativa. 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. Manutenção 
do arquivamento. 

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

 
004. Expediente: JF/JFA-0002298-

76.2019.4.01.3801-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4494/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE JUIZ DE 
FORA/MG 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA, PREVISTO NO 

ART. 172 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, 
IV, DA LC Nº 75/93. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PARA ATUAR NO CASO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de 
duplicata simulada, previsto no art. 172 do Código Penal, consistente na suposta emissão 
de duplicatas sem lastro pelo investigado, visando ao levantamento indevido de recursos 
da Caixa Econômica Federal no valor de R$1.480.000,00. 2) O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento pela ausência de dolo do investigado, considerando 
que nada há a indicar que tais operações comerciais, travadas com outras empresas, 
fossem inverídicas e que os valores pertinentes foram colocados em cobrança em razão 
'das respectivas vendas, total ou parcialmente, havendo, em algumas oportunidades 
cancelamento de pedido ou mesmo inadimplência', circunstância que veio a gerar o 
inadimplemento dos títulos, cujo prejuízo, aliás, acabou por ser suportado pelo próprio 
correntista, o qual promoveu a renegociação da dívida oferecendo bens em garantia. 3) 
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 
62, IV, da LC nº 75/93. 4) 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. 5) Como bem observou o Juiz Federal, o 
investigado foi intimado no curso das investigações a instruir o feito com as duplicatas 
mas não as apresentou, limitando-se a afirmar que as duplicatas foram entregues à CEF, 
que, por sua vez, informou nunca ter recebido as duplicatas, e que elas ficaram em poder 
do devedor como depositário fiel, nos termos da cláusula terceira, parágrafo quarto, do 
Contrato de Limite de Crédito para as Operações de Desconto de Duplicatas. De fato, 
não há indícios de que os documentos tenham sido entregues à CEF. 6) Em relação à 
suposta renegociação da dívida, o Contrato nº 26.0126.690.0000266-77, não oferece 
elementos concretos a demonstrar que os débitos renegociados são aqueles oriundos do 
inadimplemento das duplicatas objeto da presente investigação. Diz o contrato de 
renegociação, em sua cláusula primeira, que o débito foi apurado no contrato SINCE ' 
0001260000010194-40. Contudo, os Contratos de Limite de Crédito para as Operações 
de Desconto de Duplicatas constantes dos autos às fls.05/23 dos autos físicos não estão 
numerados, não permitindo concluir tratar-se do mesmo débito. 7) Ademais, ao contrário 
do que afirma o investigado, o débito renegociado não teve como garantia bens móveis 
e imóveis. Apenas avalistas e uma nota promissória pró-solvendo, que a transferência 
desse título ao credor não corresponde ao pagamento da dívida. 8) Por último, não há 
provas suficientes nos autos a justificar a emissão de fatura dos produtos vendidos às 
pessoas descritas. Sem evidências, portanto, de que as operações comerciais se 
realizaram. As faturas e cheques apresentadas referem-se a outras operações comerciais, 
sem qualquer relação direta com as faturas objeto desta investigação. 9) Assim, nesse 
momento, não é possível concluir pela evidente ausência de dolo do investigado. 10) 
Arquivamento prematuro. Não homologação. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar 
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cabíveis: continuidade das diligências, análise da possibilidade da propositura de acordo 
de não persecução penal ou oferecimento da denúncia. 

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

 
005. Expediente: JF/PR/CAS-5007327-

58.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 4495/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Procedimento Investigatório. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 

4.753,04. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. 
Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 
Notícia da reiteração na prática do delito de descaminho, por uma 2 (duas) vezes, pelo 
investigado, com valores das mercadorias apreendidas, respectivamente, em R$ 460,29 e 
R$ 71,45, portanto, abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil, à 
época, em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente 
em outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre. 
Critérios estabelecidos no art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010. Autuações 
anteriores que não podem ser consideradas reiterações na esfera penal. Enunciado nº 74: 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. Aprovado na 176ª Sessão 
de Coordenação, de 10/02/2020. Inexistindo reiteração e sendo de baixo valor os impostos 
iludidos, cabível é a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do Enunciado nº 
49: Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários 
federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta 
formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma 
modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. Aprovado na 150ª 
Sessão de Coordenação, de 07/05/2018. 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). 

 
006. Expediente: JF/PR/CAS-5008054-

17.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA 
- Eletrônico  

Voto: 4505/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 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$ 13.505,45. Pessoa física com 1 (uma) reiteração nos últimos 5 (cinco) anos à 
presente autuação, ocasião em que os tributos iludidos foram calculados em R$ 5.496,08. 

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

 
007. Expediente: JF/PR/GUAI-5001487-

31.2021.4.04.7017-SEM_SIGLA - 
Eletrônico  

Voto: 4500/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de omissão de registro de vínculo empregatício em 

CTPS. CP, art. 297, § 4º. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. 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, 
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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). No mesmo sentido é o Enunciado nº 
26 desta 2ª CCR 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. 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. Falta de justa causa para prosseguir 
na persecução penal. Manutenção do arquivamento. 

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

 
008. Expediente: JF-RJ-5071297-

75.2021.4.02.5101-
*PIMP - Eletrônico  

Voto: 4458/2021 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 registro de ocorrência online da 

Polícia Civil do Rio de Janeiro, no qual o comunicante informa que, em 17/11/2020, 
foram indevidamente transferidos R$ 2.968,00 de sua conta de FGTS para uma conta 
bancária fraudulentamente aberta em seu nome no Banco do Brasil, da qual o valor foi, 
em seguida, transferido para conta de terceira pessoa. Promoção de arquivamento com 
fundamento na 'ausência de justa causa para a instauração de Inquérito Policial ante a 
ausência de contestação de saque do interessado, o que fragiliza a materialidade 
delitiva e dificulta a apuração da sua autoria'. 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. Como bem apontou o Juiz Federal, 'embora, de 
fato, a contestação de saque seja providência comum e esperada em casos como este, 
ela não é, em absoluto, uma condição objetiva de procedibilidade para a persecução 
penal. Além disso, afigura-se possível que o noticiante não tenha conhecimento desse 
procedimento específico; ou que, conhecendo-o, tenha-o considerado medida pouca 
profícua, em vista das circunstâncias da fraude, em especial o fato de o valor ter sido 
inicialmente transferido para uma conta bancária aberta em seu próprio nome em outra 
instituição financeira; ou, ainda, que, tendo comparecido a uma agência com esse 
propósito, um funcionário da Caixa Econômica Federal tenha-o informalmente 
desencorajado de registrar a contestação de saque, em razão desses fatos que lhe são 
adversos. Por fim, é notável que, mais de seis meses após a comunicação do crime, a 
autoridade policial não tenha sequer buscado contato com o ofendido ' cujos dados 
(endereço, celular, e-mail) estão todos declinados no citado registro de ocorrência ' 
para questioná-lo sobre seus motivos para a não contestação formal do saque na Caixa 
Econômica Federal ou para colher maiores detalhes sobre o crime noticiado'. 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. 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). 

 
009. Expediente: JF-RJ-5074027-

93.2020.4.02.5101-*INQ 
- Eletrônico  

Voto: 4475/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 

183 DA LEI Nº 9.472/97, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE 
ESTAÇÃO RÁDIO BASE ' ERB. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C O ART. 
62, IV, DA LC Nº 75/93. FATOS OCORRIDOS ATÉ O ANO DE 2011. PREJUÍZOS 
SUPORTADOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR 
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REPRESENTANTE NÃO HAVENDO PROVA DA EFETIVA LESÃO AOS 
USUÁRIOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA INJUSTIFICADA. PENA 
MÁXIMA FIXADA EM 4 ANOS DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática 
do crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, em razão da utilização indevida de 
Estação Rádio Base - ERB localizada no Bairro Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, por parte 
dos responsáveis pela empresa G.M.C.P. Ltda.. O apenso I dos autos foi formado com 
representação de empresa de telefonia contra os responsáveis pela empresa M.E.S.E. 
Ltda., os quais, assim como no caso inaugural, explorariam indevidamente atividade 
de telecomunicação no Rio de janeiro/RJ. 2) Promoção de arquivamento sob o 
fundamento de que 'De acordo com a representação e documentos que deram origem 
às investigações, a exploração indevida de serviços de telecomunicação remonta ao 
período de 6/7/2011 a 23/8/2011 no caso da empresa G., e no período de 9/12/2010 a 
19/8/2011, no caso da empresa M.. Em quaisquer dos casos, tendo em vista que a pena 
máxima prevista para o crime investigado (art. 183, da Lei nº 9.472/97 ' 4 anos de 
detenção), não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, nos termos do art. 109, IV do Código Penal, eis que passados mais de 8 (oito) 
anos da data dos fatos'. 3) Discordância do Juiz Federal tendo em vista que o art. 183 
da Lei 9.472/1996, prevê pena de "detenção de dois a quatro anos, aumentada da 
metade se houver dano a terceiro", o que parece ser esse o caso dos autos já que a 
empresa de telefonia celular representante quantificou seu prejuízo em R$ 653.329,50 
referente às supostas operações da empresa G.M.C.P. Ltda. e em R$ 1.275.621,60 com 
relação às alegadas operações da M.E.S.E. Ltda. e, mesmo com a delimitação do 
objeto, ou seja, fatos até 2011, anteriores às autorizações judiciais obtidas pelas 
empresas investigadas, subsistem fatos cuja punibilidade certamente não está extinta 
pela prescrição, sobretudo considerando suposto dano a terceiro, requisito que os 
documentos dos autos demonstram estar cumprido, ao menos quanto à empresa de 
telefonia celular representante. 4) Esclarecimentos prestados pela Procuradora da 
República no sentido de que haja vista a quantidade de minutos, em tese, utilizados 
indevidamente pela empresa G.M.C.P. Ltda. e seu valor, depreende-se que o suposto 
prejuízo patrimonial à representante, no período, foi de R$ 8.631,60, e no caso da 
empresa M.E.S.E. Ltda., calculado da mesma forma, depreende-se que o suposto 
prejuízo patrimonial à representante, no período, foi de R$ 9.748,20. 5) Remessa dos 
autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 6) Em que pese a 
discrepância dos valores informados no que se refere aos prejuízos suportados pela 
empresa de telefonia celular representante, correto é o entendimento de que o aumento 
de pena se justificaria caso houvesse demonstrada a efetiva lesão aos usuários, o que 
não é o caso dos autos. Da manifestação Procuradora da República oficiante merece 
destaque os fundamentos que justificam o arquivamento, a seguir transcritos, 
adotando-os como parte integrante desse voto: "Ademais, esses supostos danos 
patrimoniais (de R$ 8.631,60 e R$ 9.748,20) causados à empresa privada representante 
não nos parecem aptos a justificarem o dobro da pena fixada para o delito ora 
investigado. Sob esse aspecto, quanto ao dano, em tese, causado à operadora de 
telefonia, embora a norma não seja clara a respeito, a melhor interpretação do dano a 
que se refere o tipo penal previsto no art. 183 da Lei Geral de Telecomunicações é a 
de que o aumento de pena se justifica quando haja efetiva lesão aos usuários que se 
utilizam do espectro eletromagnético próprio das atividades de telecomunicação. Em 
outras palavras, em que pese, ordinariamente, se trate de crime de perigo abstrato, para 
cuja configuração basta potencialidade ofensiva, caso a conduta cause efetiva lesão a 
terceiros usuários dos serviços de telecomunicações, isto é, ostente contornos próprios 
de crimes de dano com o maior desvalor do resultado, ensejará a incidência das penas 
aumentadas da metade. Não nos parece que esta é a hipótese investigada, eis que, além 
do pequeno prejuízo patrimonial causado, o dano, em tese, causado aos usuários dos 
serviços de telecomunicações somente foi potencial, conforme descrito na perícia 
acostada pela empresa representante, a qual lista como danos potenciais o 
"congestionamento da rede na mesma ERB", "tempo de espera longo", "baixa 
qualidade do tráfego", dentre outros". 7) Excluída a causa de aumento de pena, em 
qualquer dos casos em apuração nestes autos, e, assim, considerando a pena máxima 
prevista para o crime investigado (art. 183 da Lei nº 9.472/97) fixada em 4 anos de 
detenção, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, já que ultrapassados mais de 8 
(oito) anos da data dos fatos. 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). 
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010. Expediente: JFRS/POA-5007169-
50.2014.4.04.7101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4454/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE RIO GRANDE 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EVASÃO DE 

DIVISAS. 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 a eventual prática 
de evasão de divisas, tendo em vista a notícia de movimentação bancária atípica ' os 
créditos/débitos totalizaram R$ 5.831.279,00 entre setembro de 2013 e fevereiro de 20142 
' por parte de empresa privada (supermercado), com estabelecimento comercial localizado 
em Chuí/RS, na divisa com o Uruguai. 2) A investigação foi concluída com o indiciamento 
dos investigados pela prática do delito previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 
7.492/86. Consta no relatório final que há fortes indícios quanto à 'triangulação do fluxo 
monetário em vias transnacionais, notadamente por meio de casas de câmbio situadas em 
região fronteiriça e seus operadores/doleiros parceiros que remetem o dinheiro convertido 
de dentro do território nacional, com depósitos e transferências a partir de diferentes locais 
do país'. 3) Segundo as declarações dos sócios da empresa e do gerente comercial, as 
movimentações financeiras atípicas na conta da pessoa jurídica seriam decorrentes de 
depósitos ordenados por casa de câmbio situada no Uruguai, a qual receberia pesos 
uruguaios em espécie, provenientes da atividade de comércio desempenhada pelos 
investigados (supermercado). No entanto, tal versão é rechaçada pela Polícia Federal nos 
seguinte termos: 'não procede de forma alguma a alegação que trata-se de dinheiro de caixa 
recebido de clientes e trocados nas casas de câmbio. Basta verificar o faturamento da 
empresa e comparar com a movimentação financeira de suas contas... caso contrário, a 
M.N. e Cia. estaria sonegando centenas de milhares de reais em impostos, já que é uma 
empresa de pequeno porte ' EPP e teria que ter faturamento anual de no máximo 3,6 
milhões de reais'. 4) Promoção de arquivamento fundada na ausência de elementos 
mínimos necessários à denúncia, concluindo: 'Os elementos carreados aos autos indicam 
que a conta da empresa M.N. & CIA LTDA ' EPP foi utilizada para operações não 
declaradas de câmbio (recebimentos ou remessas de valores do/para o exterior) 
promovidas pelo(s) dono(s) do Câmbio N., o(s) qual(is) teria(m) dissimulado a natureza e 
propriedade dos recursos ilícitos ' decorrentes da prática do crime previsto no art. 16 da 
Lei nº 7.492/86 ' mediante interposta pessoa, uma vez que o supermercado não possuía 
capacidade econômica suficiente para justificar a vultosa movimentação em sua conta. 
Transcorridos mais de 7 anos desde a data da última transação, entretanto, não restou 
devidamente esclarecida a relação entre os agentes, nem foram obtidas provas concretas 
da evasão de divisas, que seria praticada via dólar-cabo ou pelo transporte físico de moeda 
ao exterior, aproveitando-se da facilidade de trânsito entre Brasil e Uruguai, nem sobre o 
funcionamento da instituição financeira clandestina. Além disso, salienta-se a ausência de 
testemunhas, imagens ou vestígios, bem como de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual'. 5) Discordância do Juiz Federal, com fundamento no relatório 
final da Polícia 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. 6) De início, cumpre 
transcrever o tipo penal previsto no art. 22 da Lei nº 7.492/86: 'Art. 22. Efetuar operação 
de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País: Pena - 
Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para 
o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente'. 7) 
Conforme restou apurado os investigados "receberam como pagamento de compras em seu 
comércio quantias em moeda estrangeira (pesos uruguaios) e, sem qualquer autorização ou 
comunicação às autoridades competentes, efetuaram a evasão das divisas recebidas em 
pecúnia por meio da fronteira seca entre as cidades de Chuí/RS e do Chuy/UR, com a 
entrega do efetivo nas casas de câmbio situadas nesta última, vindo a receber o respectivo 
valor em moeda nacional nas contas bancárias utilizadas pela empresa - em completo 
arrepio às normas financeiras brasileiras". 8) Nesse contexto, acertadamente pontuou o 
DPF que "Conquanto tenham justificado sua conduta alegando que não há casas de câmbio 
para conversão de moeda estrangeira do lado brasileiro da fronteira, é inegável que 
possuíam consciência da conduta que estavam praticando, a par do efetivo domínio sobre 
as transações financeiras e contas bancárias titularizadas pela empresa, de modo que a 
possível excludente não tem como preponderar sobre a ilicitude praticada". 9) No atual 
estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes 
elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitivas, após esgotadas diligências 
investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa 



DMPF-e Nº 200/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 26 de outubro de 2021 Publicação: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 11 
 

 
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. 

 

excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 10) 
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). 

 
011. Expediente: JF-BA-0013459-

34.2019.4.01.3300-APP - 
Eletrônico  

Voto: 4439/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DA BAHIA 

 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. 
REITERAÇÃO DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA NÃO 
DEMONSTRADAS. 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 dos crimes previstos no art. 154-A e art. 155, ambos 
do CP. 2. O Procurador da República oficiante consignou que a denúncia já foi 
recebida, o que suscita questionamentos sobre o momento adequado para a celebração 
do acordo, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. Além do mais, haveriam 
indícios de conduta criminal habitual/reiterada. 3. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. 
Inicialmente, cumpre observar que 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. Precedente 
do CIMPF no mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão 
Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 8. De outro lado, pela análise do caso concreto, 
verifica-se que o denunciado (terceirizado) subtraiu componentes internos de CPUs de 
propriedade da Justiça Federal (CP, art. 155) e, após tomar conhecimento de que sua 
conduta poderia vir a ser descoberta, invadiu dispositivo informático alheio (de uso do 
seu supervisor) mediante violação indevida de mecanismo de segurança (alteração de 
senha), com o fim de obter dados ou informações acerca da vinculação do fato à sua 
pessoa. 9. Com relação à vedação prevista no art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP, o 
simples fato de os maquinários se encontrarem em locais diferentes (denotando a 
realização de pelo menos duas ações distintas para o cometimento do furto), não 
indicam conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz de obstar o oferecimento do 
ANPP. De igual forma, o mero registro genérico de que a Polícia Federal recebeu 
outras notícias de furtos nas dependências da Justiça Federal (fatos que ainda estão sob 
apuração), bem como de ter o denunciado posteriormente entrado no terminal de 
trabalho de uso do supervisor com fito de ocultar as condutas já praticadas (o que 
configura concurso de crimes, cujas penas mínimas ainda que somadas ficam abaixo 
de 04 anos), não demonstram, por ora, ser a medida insuficiente para a reprovação e 
prevenção dos crimes imputados. 10. 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). 

 
012. Expediente: JF/MG-0025697-

40.2019.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 4448/2021 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. 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. 304 c/c art. 297, ambos do CP. 2. O Procurador da República 
oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo em processo 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. Precedente 
do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª 
Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 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. 

 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). 

 
013. Expediente: JF/PR/CAS-5007880-

42.2020.4.04.7005-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 4460/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

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

RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE E EVENTUAL PROPOSITURA DO 
ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 
AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 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. 273, §§ 1° e 1°-B, inciso I, do CP (com as sanções do art. 334-A do CP). 2. 
Após interposição de apelação e remessa dos autos ao TRF4, foi determinado o retorno do 
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feito à primeira instância para análise da possibilidade de celebração do ANPP. 3. O 
Procurador da República ao reanalisar os requisitos para a propositura do acordo no caso 
concreto, conforme deliberado anteriormente por esta 2ª Câmara (na Sessão de Revisão n° 
792, de 14/12/2020), se manifestou no sentido de não ser cabível o ANPP, tendo em vista 
que embora tenha sido aplicada na sentença as sanções previstas no art. 334-A do CP, o 
réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, incisos I e V, do 
CP (que possui pena mínima de 10 anos de reclusão). Ressaltou, ainda, que a medida não 
seria necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em razão da grande 
quantidade de medicamentos apreendidos. 4. Interposição de recurso pela defesa. Novo 
encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. 
Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com 
atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal 
no TRF, este Colegiado, 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. Dessa forma, foi editado o Enunciado n° 101 
dispondo que 'É atribuição do procurador regional da República celebrar Acordo de Não 
Persecução Penal quando cabível em grau recursal, por retroação do art. 28-A do CPP.' 6. 
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 n° 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 eventual propositura do ANPP em grau 
recursal no TRF, 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). 7. 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). 8. 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 
penal1. 9. Em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, do Conselho 
Institucional do MPF e 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 (ou não) de oferecimento de ANPP no caso 
concreto é da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, restando, portanto, 
prejudicada a análise do mérito. 10. 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 n° 
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. 11. Devolução dos autos à origem, 
com o fim de encaminhamento 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). 

 
014. Expediente: JF/PR/FOZ-IANPP-5011882-

30.2021.4.04.7002 - Eletrônico  
Voto: 4419/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 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 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 acusados 
pela prática do crime previsto no art. 334 do CP. 2. O Procurador da República oficiante 
considerou não ser possível o oferecimento do acordo, tendo em vista o indicativo de 
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conduta habitual/reiterada por parte dos réus. 3. Interposição de recurso pela defesa de J.G.. 
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, de acordo com as informações contidas nos autos e em consulta ao sistema 
COMPROT1, verifica-se que as outras apreensões registradas em nome do denunciado J.G. 
ocorreram em datas posteriores ao fato objeto destes autos (praticado em 12/02/2019), 
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). 

 
015. Expediente: JF/PR/FOZ-5005176-

02.2019.4.04.7002-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4463/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 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 EVENTUAL PROPOSITURA DO 
ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 
AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 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, §1°, incisos I e II, do CP c/c arts. 2° e 3°, ambos do Decreto-Lei n° 
399/68. 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 oficiante se manifestou no sentido de não ser cabível o 
acordo no atual momento processual. 4. Interposição de recurso pela defesa. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no 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 n° 98 e na Orientação Conjunta n° 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'. Precedente do 
CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª 
Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 6. Questão de ordem: cumpre observar que, no 
que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar e eventualmente oferecer o 
acordo em ações penais em fase recursal no TRF, este Colegiado, 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. Dessa 
forma, foi editado o Enunciado n° 101 dispondo que 'É atribuição do procurador regional 
da República celebrar Acordo de Não Persecução Penal quando cabível em grau recursal, 
por retroação do art. 28-A do CPP.' 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 n° 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 eventual propositura do ANPP em grau recursal no TRF, 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). 8. 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 
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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, do Conselho Institucional do MPF e 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 
(ou não) 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 n° 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. Devolução dos autos à origem, com o fim de encaminhamento 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). 

 
016. Expediente: JF/PR/FOZ-5005836-

35.2015.4.04.7002-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4461/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

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

RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA 
REGIONAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE E EVENTUAL PROPOSITURA DO 
ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 
AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 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, §1°, inciso II c/c art. 14, inciso II, 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 oficiante, ao reanalisar os requisitos para a propositura do acordo no caso 
concreto, conforme deliberado anteriormente por esta 2ª Câmara (na Sessão de Revisão n° 
784, de 05/10/2020), se manifestou no sentido de não ser cabível o ANPP, por entender 
que a sentença condenatória é medida 'mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos 
do que a celebração do ANPP'. 4. Interposição de recurso pela defesa. Novo 
encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. 
Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com 
atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase 
recursal no TRF, este Colegiado, 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. Dessa forma, foi editado o Enunciado n° 101 
dispondo que 'É atribuição do procurador regional da República celebrar Acordo de Não 
Persecução Penal quando cabível em grau recursal, por retroação do art. 28-A do CPP.' 6. 
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 n° 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 eventual propositura do ANPP em grau 
recursal no TRF, 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). 7. 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). 8. Ademais, nas 
hipóteses de processos em fase recursal, constata-se que os membros atuantes nos demais 
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Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução 
penal1. 9. Em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, do Conselho 
Institucional do MPF e 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 (ou não) de oferecimento de ANPP no caso 
concreto é da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, restando, portanto, 
prejudicada a análise do mérito. 10. 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 n° 
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. 11. Devolução dos autos à origem, 
com o fim de encaminhamento 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). 

 
017. Expediente: JF/PR/FOZ-5024377-

77.2019.4.04.7002-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4434/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 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 do crime previsto no art. 
273, §1°-B, incisos I, V e VI, do CP. 2. Após as alegações finais, o Juiz Federal abriu vista 
ao MPF para manifestação quanto à tipificação legal do crime (em especial quanto à 
inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1°-B, inciso I, do CP) e para que 
eventualmente aditasse a denúncia, sendo que com tal proceder a pena mínima 
possibilitaria, em tese, o oferecimento de ANPP ou suspensão condicional do processo. 3. 
O Procurador da República oficiante manteve o seu posicionamento e deixou de oferecer 
o acordo tendo em vista que o crime imputado ao denunciado possui pena mínima de 10 
anos de reclusão, ressaltando 'o descabimento da utilização do preceito secundário de 
outros delitos análogos como o de contrabando e de tráfico de drogas, tendo em vista que 
a enorme quantidade e variedade de medicamentos apreendidos, sem registro e alguns dele 
(sic) inclusive falsificados, outros utilizados para outros delitos nefastos (como no caso de 
13000 comprimidos de CYTOTEC, usados para o delito de aborto), revelam destinação 
comercial em larga escala, com grande potencial de dano à saúde pública e, portanto, dentro 
do espectro de magnitude que o legislador previu para o grave sancionamento do artigo 
273, do Código Penal'. 4. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos 
à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 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. No presente caso, consta dos autos que o denunciado importou e 
transportou medicamentos de origem estrangeira, tendo sido flagrado conduzindo um 
caminhão em que foram localizados 185 tipos diferentes de medicamentos, avaliados em 
R$ 678.780,98, dentre os quais haviam fármacos falsificados, de origem desconhecida e de 
importação proibida. As circunstâncias do caso concreto (importação e transporte de 
imensa quantidade de medicamentos, dentre os quais 13.000 comprimidos de CYTOTEC, 
usados para a prática de aborto) revelam destinação comercial em larga escala, com grande 
potencial de dano à saúde pública, bem como indicam cooperação/envolvimento com 
esquema criminoso que atua de forma profissional na inserção e distribuição de fármacos 
em território nacional. 7. Precedente da 2ª CCR, em caso análogo: Processo n° 5007486-
38.2020.4.04.7004, Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021. 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 
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indicam conduta criminal 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). 

 
018. Expediente: JFRS/CAX-5001177-

46.2021.4.04.7107-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4478/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE CAXIAS DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 171, CAPUT E § 3°, DO CP. DENÚNCIA 

OFERECIDA. DIVERGÊNCIA RELACIONADA AO PREENCHIMENTO DE 
PRESSUPOSTOS PERMISSIVOS PARA O OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL. SÚMULA 696 DO STF. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CONHECIMENTO DA REMESSA. 
NÃO SE ADMITE A UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INTEGRATIVOS DO PRÓPRIO 
TIPO PENAL PARA, EM UM JUÍZO SUMÁRIO, NEGAR A SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. A GRAVIDADE DO CRIME DEVE SER 
DEMONSTRADA CONCRETAMENTE, NÃO PODENDO SER ADUZIDA UMA 
GRAVIDADE ABSTRATA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
ATUAR NO FEITO, COM O OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. 1. Ação Penal ajuizada em desfavor de acusado pela prática do crime previsto 
no art. 171, caput e § 3°, do CP, em razão do recebimento indevido de 04 (quatro) parcelas 
de auxílio-emergencial, no valor total de R$ 2.400,00. 2. O Procurador da República 
oficiante, ao oferecer a denúncia, se manifestou pela ausência de interesse em propor a 
suspensão condicional do processo, por entender que 'no presente caso, a conduta requer 
maior reprovação por parte do Estado, na medida em que a vantagem indevida deu-se 
durante uma calamidade mundial, quando o planeta e o país enfrentam uma doença 
pandêmica de grandes proporções e consequências.' 3. O Juiz Federal, por sua vez, 
considerou não se afigurar legítima a recusa do oferecimento da suspensão condicional do 
processo ao acusado, ressaltando que a justificativa do Ministério Público Federal não 
encontra amparo legal. 4. O membro do MPF oficiante manteve a recusa em oferecer o 
sursis processual, consignando que a negativa encontra abrigo na análise dos requisitos 
subjetivos. 5. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, por aplicação analógica no art. 28 
do CPP. 6. O caso em questão envolve a análise de pressuposto(s) permissivo(s) para 
proposição, pelo Ministério Público Federal, da suspensão condicional do processo, motivo 
pelo qual se conhece da presente remessa. Aplicação da Súmula nº 696 do STF: 'Reunidos 
os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se 
recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao 
procurador-geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do código de processo penal'. 7. A 
proposta de suspensão condicional do processo, normalmente, deve ocorrer no momento 
da apresentação da inicial acusatória e o Juiz a homologa depois de recebê-la (Lei nº 
9.099/95, art. 89 e § 1º). Entretanto, verifica-se que se tem admitido a propositura da 
referida benesse em momento posterior ao oferecimento da denúncia, desde que cumpridas 
as exigências. 8. O instituto em referência e as condições para sua concessão vêm 
disciplinados no art. 89 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 77 do CP, verbis: 'Art. 89. Nos crimes 
em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta 
Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, 
por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).'. ''Art. 77 - A execução da pena privativa de 
liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - o condenado não seja 
reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) II - a 
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os 
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 
deste Código. 9. Verifica-se que, além de a pena mínima ser igual ou inferior a 01 (um) 
ano, para que o agente possa se valer do benefício em questão, mister se faz que inexistam 
a reincidência e os maus antecedentes e que os motivos e as circunstâncias do crime 
autorizem a concessão de mencionado benefício. 10. No caso vertente, a conduta típica do 
art. 171, caput, do CP, prevê pena mínima igual a 01 (um) ano de reclusão, sendo que o 
§3° dispõe que a pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de 
entidade de direito público (o que a eleva para 01 ano e 04 meses). No entanto, o art. 16 do 
CP dispõe que reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, por 
ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. No presente caso, consta 
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dos autos que o valor recebido indevidamente foi integralmente ressarcido em 03/12/2020, 
ao passo que a denúncia foi recebida em 29/03/2021, o que autorizaria, em tese, o 
deferimento do benefício da suspensão condicional do processo ao réu, por preenchimento 
do requisito objetivo. 11. No caso, não há nos autos notícia da existência de outros registros 
criminais contra o denunciado, militando em favor dele o conceito de bons antecedentes 
criminais. 12. Além disso, não se admite a utilização de elementos integrativos do próprio 
tipo penal para, em um juízo sumário, negar a suspensão condicional do processo. No 
presente caso, o fato de o réu ter mantido a União em erro, mediante fraude, consistente 
em ocultar o recebimento de renda formal como servidor público ao requerer o auxílio-
emergencial, é inerente ao próprio tipo penal em análise (CP, art. 171, § 3°). Nesse sentido: 
[...] PROPOSTA NEGADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
SUBJETIVOS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS 
QUE INTEGRAM O PRÓPRIO TIPO PENAL INCRIMINADOR ATRIBUÍDO AO 
PACIENTE NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA. 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, 
segundo os quais não se admite a utilização de elementos integrativos do tipo penal para 
justificar a exacerbação da pena-base, igualmente deve ser vedado o recurso à 
fundamentação semelhante para, em juízo sumário, negar a suspensão condicional do 
processo. 2. Na hipótese, o órgão acusatório negou ao paciente a proposta de suspensão 
condicional do processo, o que foi chancelado tanto pelo juízo monocrático como pelo 
Tribunal de origem, utilizando-se de elementos que integram a própria descrição abstrata 
do crime de quadrilha, bem como da suposta gravidade do delito que, pela sua falta de 
concretude, não atende à garantia constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição 
Federal. 3. Ordem parcialmente concedida para deferir ao paciente a suspensão condicional 
do processo, devendo o magistrado singular estabelecer as condições previstas no artigo 
89, § 1º, da Lei n. 9.099/90 como entender de direito. (STJ, HC 131.108/RJ, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/03/2013) – Grifei 13. 
Ressalta o referido julgado que a gravidade do crime deve ser demonstrada concretamente, 
não podendo ser aduzida uma gravidade abstrata. Assim, não se deve, de antemão, negar o 
benefício da suspensão condicional do processo, a pretexto de que "a vantagem indevida 
deu-se durante uma calamidade mundial, quando o planeta e o país enfrentam uma doença 
pandêmica de grandes proporções e consequências". 14. Designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para atuar no feito, com o oferecimento da proposta de 
suspensão condicional do processo ao denunciado, salvo constatação de eventual não 
cumprimento de algum dos requisitos. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela possibilidade 
de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 

 
019. Expediente: JFRS/SMA-5007863-

69.2021.4.04.7102-
EXEMEDALT - Eletrônico  

Voto: 4426/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA 
DE SANTA MARIA 

 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. NÃO VERIFICAÇÃO DA 
INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA, 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 acusados pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, na forma do art. 29, 
ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante considerou não ser possível o 
oferecimento do acordo em razão da gravidade da conduta denunciada, pois a ação 
delituosa representa elevada ofensa à fé pública. Ressaltou que foram apreendidas 167 
cédulas falsas, sendo que sua posterior introdução em circulação atingiria um grande 
número de pessoas, bem como haveria indício de envolvimento em atividade criminosa 
relacionada à distribuição de moeda falsa. 3. Interposição de recurso pela defesa de A. de 
C.A., consignando que a conduta imputada ao réu é a apenas a de 'guardar' cédulas falsas 
(uma vez que não houve a introdução em circulação) e que não há qualquer indicativo nos 
autos de envolvimento do acusado em 'atividades criminosas'. 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. 5. No entanto, cumpre observar que a gravidade em abstrato do 
crime ou circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo qual o réu foi denunciado ('§ 
1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, 
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adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa') não 
se revelam capazes, por si sós, de obstaculizar o oferecimento do acordo de não persecução 
penal. Dessa forma, o simples fato de o acusado guardar consigo 167 cédulas falsas, não 
evidencia a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime, não havendo 
informações criminais, por ora, que denotem gravidade exacerbada da conduta examinada 
nos presentes autos. 6. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5004301-40.2021.4.04.7009, 
Sessão de Revisão n° 822, de 13/09/2021, 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 demais 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). 

 
020. Expediente: JF/SP-0013435-

93.2006.4.03.6181-APORD 
- Eletrônico  

Voto: 4449/2021 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. 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 acusados pela prática do 
crime previsto no art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90 c/c art. 29 do CP. 2. O 
Procurador da República oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo 
em processo 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. 
Precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 1.33.005.000076/2021-21, 
julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 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. 

 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 
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021. Expediente: JF/PE/CBS-0819219-
81.2021.4.05.8300-CPS - 
Eletrônico  

Voto: 4453/2021 Origem: GABPRM2-AFAF - 
ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA 

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

ARQUIVAMENTO. NECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS CAPAZES 
DE ESCLARECER O OCORRIDO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de 
moeda falsa (CP, art. 289). 2) Narra os autos que por ocasião da prisão em flagrante do 
investigado pela prática, em tese, dos crime previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e no art. 
304 c/c art. 297 do CP, foram encontradas, em seu domicílio, cédulas falsas, no total de R$ 
540,00, sendo 2 (duas) cédulas de R$ 20,00; 6 (seis) cédulas de R$ 50,00 e 2 (duas) cédulas 
de R$ 100,00. 3) Promoção de arquivamento considerando que 'não há qualquer documento 
indicando que o investigado tenha autorizado o acesso ao seu domicílio, nem tampouco, 
como estabelecido pelo STJ, registro em áudio e vídeo da diligência que resultou na 
apreensão das notas falsas. Por outro lado, os interrogatórios e as circunstâncias fáticas 
indicam em sentido oposto. ['] Os próprios policiais civis afirmaram que, já no domicílio 
do investigado, o suspeito voltou a gritar quando foi encontrada a quantia de R$ 540,00 
(quinhentos e quarenta reais) em cédulas possivelmente falsas, após a apresentação do 
documento de habilitação pertencente a ele, que, em tese, foi o motivo da ida ao seu 
endereço. A contrariedade do investigado, admitida pelos próprios condutores, coloca sob 
suspeita a veiculada alegação de que a entrada no imóvel foi consentida. Até porque não é 
razoável acreditar que o investigado, de livre e espontânea vontade, tenha franqueado 
acesso à sua residência sabendo existir moeda falsa em seu interior. ['] Uma vez 
desconsiderada a prova obtida ilicitamente, não há, no caso dos autos, outras a respaldar a 
persecução penal, no que se refere ao crime de competência federal, razão pela qual 
determino o arquivamento do inquérito policial.' 4) Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos 
termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5) Da atenta leitura dos autos verifica-se que, o 
investigado é indivíduo voltado para o cometimento de crimes, tanto é assim que, apenas 
na ocasião em exame, foi surpreendido pelos policiais portanto arma de fogo com 
munições, 2 Carteiras Nacionais de Habilitação falsas em nome de terceiros mas com a 
fotografia do investigado, uma corrente de ouro produto de estelionato praticado 
supostamente contra idoso naquela data, além de vários cartões de crédito de terceiros. 6) 
Na ocasião de sua abordagem 'fez escândalo, gritando na marina, tentando dispersar a 
situação' o que se repetiu em sua residência, mas tal fato não se traduz no sentido de que 
não houve permissão do investigado para o acesso a seu domicílio, que segundo os Policiais 
Civis ocorreu de forma espontânea. Observe-se que ainda não consta nos autos o resultado 
da Perícia Traumatológica realizada pelo Instituto de Medicina Legal ' IML, o que poderá 
confirmar, ou não, a afirmativa do investigado de que foi agredido fisicamente pelos 
policiais, o que torna necessário o prosseguimento da investigação, inclusive para melhoria 
da eficiência e efetividade da persecução penal. 7) 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. 8) Arquivamento 
prematuro. Não homologação. Designação de outro membro do Ministério Público Federal 
para atuar no caso. 

 Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
022. Expediente: JF/TXF/BA-1000882-

94.2021.4.01.3313-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 4441/2021 Origem: SJUR/PRM-BA - 
SETOR JURÍDICO DA 
PRM/TEIXEIRA DE 
FREITAS 

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

ARQUIVAMENTO. NECESSÁRIO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS CAPAZES 
DE ESCLARECER O OCORRIDO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1) Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de 
moeda falsa (CP, art. 289). 2) Narra os autos que D.L.C e S.O.P foram abordados por 
Policiais Militares quando aguardavam a entrega de cédulas falsas adquiridas de J.M.S. 
indicado por outro indivíduo conhecido apenas por D. Na ocasião, conforme relata S.O.P 
os Policiais Militares verificaram no aparelho celular de D.L.C as mensagens com D. e as 
fotos do dinheiro falso. Em seguida, dirigiram-se ao endereço de J.M.S. que confessou ter 
negociado e que possuía as notas falsas, adquiridas através do facebook e whatsapp. Foram 
apreendidas 18 (dezoito) cédulas falsas de R$ 100,00 e 19 (dezenove) cédulas falsas de R$ 
10,00. 3) Promoção de arquivamento considerando que 'Não há qualquer documento nos 
autos indicando que os abordados tenham autorizado o acesso aos seus dados e, por outro 
lado, os interrogatórios e as circunstâncias fáticas indicam em sentido oposto. ['] Aplica-
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se, aqui, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Tal se dá não apenas por razões jurídicas, 
mas também porque, admitindo tais provas, estaria o MPF, órgão competente para o 
exercício do controle externo da atividade policial, incentivando métodos de investigação 
que, na visão dos Tribunais Superiores, com as quais concordamos na maior parte, violam 
o direito constitucional à privacidade das comunicações.' 4) Remessa dos autos à 2ª 
CCR/MPF, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5) Da atenta leitura dos autos verifica-
se que, de fato, conforme ressaltou o Procurador da República, não há 'qualquer documento 
ou afirmação no sentido de que o acesso tenha sido autorizado, ou de que tenham sido 
advertidos de que os abordados não tinham a obrigação de permitir o acesso de suas 
comunicações, descobrindo pelas conversas de Whatsapp que estavam a aguardar a entrega 
de notas falsas'. 6) Tal afirmativa, no entanto, não se traduz no sentido de que não houve 
permissão dos investigados para o acesso aos seus telefones celulares e suas conversas por 
whatsapp. Simplesmente, não há informações a esse respeito. Situação que torna necessário 
o prosseguimento da investigação, inclusive para melhoria da eficiência e efetividade da 
persecução penal. 7) 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. 8) Arquivamento prematuro. Não homologação. 
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso. 

 Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 
 
PADRÃO 
Homologação parcial do Declínio de atribuição 
023. Expediente: JF/PE-0801765-

19.2020.4.05.8302-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4492/2021 Origem: GABPRM1-MEO - 
MARA ELISA DE 
OLIVEIRA BREUNIG 

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

artigos 180, 304 e 311, todos do Código Penal, a partir da prisão em flagrante de I.C.S., 
flagrado por Policiais Rodoviários Federais, no dia 21/04/2020, conduzindo o veículo 
CITROEN C3 AIRCROSS, ano 2010, cor preta, com placas BCA5006. No momento da 
abordagem, o condutor do veículo apresentou um CRLV com visíveis sinais de 
falsificação e, em vistoria ao referido veículo, os Policiais Rodoviários Federais 
observaram indícios de adulteração no chassi do veículo, o que, após fiscalização 
minuciosa, através de resquício de identificador veicular remanescente, concluiu-se que 
se tratava do veículo CITROEN C3 AIRCROSS GLXM, cor preta, placas originais 
ETI5484, cadastrado com ocorrência de ROUBO/FURTO, datada de 15/12/2014. Diante 
dos elementos de prova constantes dos autos, o MPF ofereceu denúncia contra I.C.S. 
pelo cometimento dos crimes de receptação culposa (art. 180, § 3º do CP) e uso de 
documento falso (art. 304 do CP). No tocante ao crime previsto no art. 311 do Código 
Penal, ou seja, a adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor, a 
Procuradora da República promoveu o declínio de atribuições por não vislumbrar 
qualquer ofensa a bem, serviço ou interesse da União que justifique a competência da 
Justiça Federal e, por consequência, a atribuição do Ministério Público Federal. Revisão 
de declínio parcial de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Interrogado, o 
investigado informou que teria adquirido o veículo a uns 15 dias de J.R.L.C.F., que o 
teria informado que o veículo era alienado, e possuía o documento e o recibo. Que tinha 
visto um anúncio do veículo no valor de R$ 10.500,00. Que J.R. informou que o veículo 
estava 70% quitado. Que checou todos os dados do CITROEN, como placa e o 
documento junto ao DETRAN/PR. O investigado disse que não tinha conhecimento que 
os sinais característicos do veículo estavam adulterados e não sabia que o documento era 
falso, e forneceu os dados de J.R, bem como endereço para localização. Não se mostra 
presente circunstância que aponte para a conexão dos crimes, especialmente porque, 
diante do que foi apurado, até então, a adulteração do veículo teria ocorrido em momento 
anterior ao uso do documento falso, que se deu em 2020. Tampouco há notícia de 
qualquer liame subjetivo entre o investigado I.C.S. e as demais pessoas apontadas como 
vendedores ou intermediários na venda do veículo. 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). 

 
Outras deliberações(Declínio) 
024. Expediente: JF/PPA/MS-5000021-

58.2021.4.03.6005-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4503/2021 Origem: GABPRM1-LMA - 
LEANDRO MUSA DE 
ALMEIDA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). 
Informações de que as investigadas, de nacionalidade estrangeira, tentaram retirar cédulas 
de identidade (RG) na Delegacia de Polícia Civil do Município de Antônio João/MS, 
utilizando certidões de nascimento falsas. O membro do Ministério Público Estadual 
considerou que a falsidade perpetrada importou em obtenção indevida da nacionalidade 
brasileira, o que ensejaria a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso 
X, da CF. O Procurador da República oficiante, por sua vez, ressaltou que: I) a falsidade 
não resultou em obtenção indevida da nacionalidade brasileira; II) não se vislumbra 
violação direta e imediata de interesse tutelado pela União; e III) incide no caso concreto o 
disposto na Súmula n° 546 do STJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 
2ª CCR). Na presente hipótese, houve a apresentação de documentos falsos (certidões de 
nascimento) perante órgão estadual (Delegacia de Polícia Civil). De acordo com a Súmula 
546 do STJ: 'A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é 
firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não 
importando a qualificação do órgão expedidor.' 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. 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 
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). 

 
Homologação de Arquivamento 
025. Expediente: DPF/RN-2020.0051418-IP - 

Eletrônico  
Voto: 4491/2021 Origem: GABPR9-RTS - 

RODRIGO TELLES DE 
SOUZA 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, 

art. 1°, inciso I). Informações de que, entre os anos de 2014 e 2015, a empresa investigada 
deixou de apresentar à Receita Federal do Brasil Declarações de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF), Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Contábil 
Digital (ECD) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o que resultou na 
sonegação de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), tendo sido constituídos créditos tributários no valor total de R$ 
1.707.939,84. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que 
o proprietário da empresa, apontado como um dos responsáveis pelos fatos ora apurados, 
faleceu em maio de 2020. Extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do 
CP (Enunciado n° 92 da 2ª CCR). Com relação ao interventor judicial, conforme ressaltou 
o Procurador da República oficiante 'ele assumiu a função já no segundo semestre de 
2014, encontrando a contabilidade da empresa em situação de completa pendência perante 
a Receita Federal do Brasil. Ele teve dificuldades em sanar tais falhas porque não 
conseguiu um certificado digital com a celeridade necessária, alegação que se afigura 
verossímil. Tanto isso é certo que, superado esse entrave, houve entrega da documentação 
em referência à administração fiscal em momento posterior, já no ano de 2018. Nessas 
circunstâncias, não há como sustentar razoavelmente que ele agiu com dolo de sonegar 
tributos.' 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). 

 
026. Expediente: JF/CRI/SC-5011164-

89.2019.4.04.7200-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4484/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n° 

7.492/86, art. 19). Simulação de negócio jurídico (compra e venda de imóvel) para 
obtenção de financiamento cujo valor seria utilizado, na verdade, como capital de giro em 
empresa pertencente a Z.Z.S.C., M.S.C. e S.S.C.. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, embora a primeira 
investigada acima mencionada tivesse conhecimento da conduta perpetrada, apenas os dois 
últimos praticaram os atos que culminaram na obtenção do financiamento, conforme se 
verifica do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia apensado aos autos. Ausência 
de elementos de informação que demonstrem a participação de Z.Z.S.C. na conduta 
apurada. Manifestação do membro do MPF oficiante pela continuidade da persecução 
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penal quanto aos investigados M.S.C. e S.S.C., com promoção de arquivamento apenas 
com relação a Z.Z.S.C.. Homologação do arquivamento, nos termos da manifestação 
ministerial, 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). 

 
027. Expediente: JF-ITUMB-1001878-

89.2021.4.01.3508-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 4455/2021 Origem: GABPRM1-WRFA - 
WILSON ROCHA 
FERNANDES ASSIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 2º, inciso 

I), consistente na disposição de coisa alheia como própria, em detrimento da Caixa 
Econômica Federal ' CEF. Segundo noticiado, no curso de ação civil pública em 
trâmite junto à Vara de Fazendas Públicas da Comarca de Cachoeira Dourada/GO, as 
demandadas ofereceram em caução imóvel alienado, em garantia de pagamento à CEF, 
sem comunicação ou autorização da instituição financeira, proprietária fiduciária do 
imóvel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O imóvel objeto da caução 
oferecida pelas investigadas é financiado por terceiro que não é parte da ação civil 
pública em trâmite. No curso das investigações, apurou-se que o documento 
denominado Declaração de Cessão de Imóvel para Caução, foi idealizado e elaborado 
pelo advogado, tendo em vista as alegações de dificuldade financeira por parte da 
investigada e a inexistência de outro bem que pudesse apresentar em garantia, quando 
foi intimada a fazê-lo. As investigadas (mãe e filha) concordaram com a sugestão do 
advogado em apresentar o imóvel, com valor de R$ 130.000,00, em garantia do valor 
de R$ 20.000,00, sendo elaborado o documento supramencionado, o qual veio 
acompanhado de Certidão de Matrículas, Contrato de Financiamento e Avaliação. 
Evidente ausência de dolo, necessário ao tipo penal, sobretudo considerando toda a 
documentação apresentada. Falta de justa causa para dar continuidade 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). 

 
028. Expediente: JF/PSA-1004522-

69.2021.4.01.3810-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4483/2021 Origem: GABPRM2-JCMN - 
JULIO CARLOS MOTTA 
NORONHA 

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

Apresentação de Autorização Especial de Transporte ' AET com valores inverídicos a 
uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, de modo a enquadrar o transporte da carga 
aos limites estabelecidos pela Resolução n° 01/2020 do DNIT. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvido, o sócio-proprietário da empresa investigada afirmou 
que a diferença de peso em questão se deu em razão da quantidade de óleo que se coloca 
nos transformadores, que eram o objeto do transporte na ocasião. Conforme ressaltou o 
Procurador da República oficiante 'os elementos coligidos apontam para mero equívoco 
e não dolo de cometer o crime de falsidade ideológica. Isto porque, conforme informações 
obtidas junto ao DNIT (f. 39 do Id 675618962), somente no ano passado a empresa emitiu 
1.013 AET's, sendo certo que, conforme informações obtidas junto à PRF (f 37 do Id 
675618962), somente em duas oportunidades constataram-se divergências entre o 
preenchimento da AET e a realidade dos fatos.' 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). 

 
029. Expediente: JF-RDO-1001361-

91.2020.4.01.3905-IP - 
Eletrônico  

Voto: 4490/2021 Origem: GABPRM2-KSHB - 
KARINE SUZAN 
HOFFSTAETER BOTEON 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta fraude no recebimento de FGTS, 

conduta tipificada no art. 171, § 3°, do Código Penal. Consta que a suposta conduta de 
fraude foi vislumbrada ao ser verificado que o investigado obteve saque de FGTS 
através de homologação de rescisão de contrato de trabalho realizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais Assalariados e não Assalariados de Rondon 
do Pará e do Sul e Sudeste do Estado do Pará, sindicato sem o devido registro sindical, 
não detendo, portanto, permissão para atuar na assistência e homologação de contrato 
de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos 
documentos juntados aos autos percebe-se que o investigado realmente laborou para o 
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empregador informado, fazendo jus ao recebimento do FGTS. No que tange ao 
sindicato que homologou a rescisão de contrato de trabalho, a única irregularidade 
observada até então, conforme o próprio Ministério do Trabalho e Emprego é o fato de 
ainda não possuir Registro Sindical, estando o processo de registro em andamento na 
CGRS ' Coordenação Geral do Registro Sindical, no Ministério do Trabalho e 
Emprego. Neste contexto, mesmo se houvesse crime praticado pelo referido sindicato, 
com a superveniência da desnecessidade da obrigação de realizar as homologações dos 
contratos de trabalho (Lei nº 13.467/17 ' Reforma Trabalhista), a conduta está abarcada 
pelo que a doutrina denomina de novatio legis in mellius, o que afastaria a tipicidade 
da conduta praticada pelo mencionado sindicato. Inexistência de suporte probatório 
mínimo que justifique o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal. 

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

 
030. Expediente: JF-SOR-5005200-

80.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 4497/2021 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos no art. 168-A e/ou art. 337-A, 

ambos do CP, verificados no curso de Reclamação Trabalhista. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É certo que 'A sentença trabalhista transitada 
em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui 
definitivamente o crédito tributário' (Enunciado nº 63 da 2ª CCR). No entanto, no caso 
concreto, não há nos autos elementos de informação que demonstrem a constituição 
definitiva do crédito tributário pelo Juízo Trabalhista, sendo que consta no Relatório 
da Polícia Federal que a empresa reclamada foi condenada em primeira instância, mas 
referida decisão ainda pende de deliberação em sede recursal. Os crimes acima 
referidos são de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva 
do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo 
Tribunal Federal e do Enunciado n° 79 da 2ª CCR. Ausência de justa causa, por ora, 
para o prosseguimento da persecução penal. Precedente da 2ª CCR: Procedimento n° 
1.34.001.000916/2020-78, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

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

 
031. Expediente: 1.16.000.001545/2021-51 - Eletrônico  Voto: 4435/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ-RO 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REVISÃO 

DE ARQUIVAMENTO. EVIDENTE AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. 
ATIPICIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Notícia de Fato autuada a 
partir de representação criminal formulada por indígenas da Terra Indígena Sete de Setembro 
em Cacoal/RO contra o Presidente da Fundação Nacional do Índio ' FUNAI, pela prática de 
suposto crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal. 2) Consta que 
o representado, no exercício do cargo de presidente da FUNAI, encaminhou notícia-crime à 
Direção Geral do Departamento de Polícia Federal noticiando "fato aparentemente ilícito" 
supostamente praticados pelos representantes, nos seguintes termos: '1. Cumprimentando-o, 
comunico fato aparentemente ilícito, visando apuração. 2. Trata-se de campanha de arrecadação 
de valores para suposta compra de cestas básicas e itens de limpeza, realizada pelo Povo 
Indígena Paiter-Suruí. Ocorre que foram divulgados dados inverídicos com relação ao 
enfrentamento da pandemia, levando a população a crer que os citados indígenas estão 
desassistidos e sem condições mínimas de subsistência frente à pandemia. 3. Diferente do que 
a campanha faz parecer, os indígenas estão recebendo suporte, sendo garantida a segurança 
alimentar através das cestas básicas entregues, assistência à saúde, ações de fiscalização em 
Terras Indígenas e investimento em etnodesenvolvimento, relacionada a plantio e projetos de 
subsistência.4. Observa-se que através de "fake news" têm-se difundido conteúdos que 
aparentam ter o intuito de levar vítimas a eventuais prejuízos financeiros. Há indícios, portanto, 
de condutas que podem ser enquadradas no crime de estelionato (art. 171, CP), posto que 
demonstram buscar vantagem ilícita em prejuízo alheio. 5. Assim, encaminho para que seja 
apurado os indícios de grave abuso e ilicitude da campanha veiculada sob o nome 'Campanha 
Paiter: povos da floresta contra COVID19', cujo conteúdo segue anexo para análise.' 3) 
Inquérito policial instaurado que, após manifestação do MPF, foi arquivado judicialmente, 
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considerando que 'É manifesta, portanto, a atipicidade formal das condutas investigadas, sendo 
flagrante a ausência de indícios ' mínimo que fossem ' de materialidade e de autoria quanto ao 
objeto principal do aludido inquérito. A continuidade da apuração policial representaria, 
ademais, a viabilização de uma investigação meramente especulativa, desprovida de qualquer 
embasamento fático e jurídico que pudesse justificar sua própria existência, fato este que 
conspurca a legitimidade e a legalidade do inquérito policial ora em curso e que fundamenta 
seu imediato trancamento.' 4) Promoção de arquivamento fundamentada nos seguintes termos: 
'verifica-se que o investigado M.A.X.S. reportou fatos verdadeiros, ainda que aventando 
possíveis enquadramentos típicos penais das condutas. Ou seja, o equívoco cometido pelo 
presidente da Funai é hermenêutico; contudo, não houve deturpação do panorama fático 
comunicado à Polícia Federal na representação. O crime de denunciação caluniosa reclama, 
para sua configuração, o dolo direto, não admitindo o dolo eventual.' 5) Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6) 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. 7) Como 
bem ressaltou o Procurador da República, "o investigado apenas forneceu a sua visão e 
interpretação jurídica de fatos que efetivamente aconteceram. É certo que a Presidência da 
Funai agiu de forma precipitada ao solicitar a apuração criminal sem que as lideranças indígenas 
sequer tenham sido instadas a prestar esclarecimentos, notadamente porque o manejo do 
aparato persecutório estatal pode gerar o denominado "efeito resfriador" (chilling effect), que 
consiste no desencorajamento ou inibição do exercício legítimo de direitos em razão da ameaça 
de sanções. Sucede que o agir temerário ou desastrado, ainda que censurável sob o ponto de 
vista administrativo, não permite a conclusão de que o investigado tenha agido com dolo direto, 
inclusive porque somente aventou práticas delitivas, sem imputá-las categoricamente". 8) 
Evidente ausência de conduta dolosa. Atipicidade. 9) Homologação do arquivamento.  

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

 
032. Expediente: 1.22.000.001349/2020-06 - Eletrônico  Voto: 4431/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, 

DESCAMINHO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. 
FATOS ANTERIORES A FEVEREIRO DE 2010, RESTANDO APROXIMADAMENTE 
APENAS 4 (QUATRO) MESES PARA O EFETIVO TRANSCURSO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE (CP, ART. 107, IV) PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 
ESTATAL (CP, ART. 109, III) E NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES 
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
EXCEPCIONALMENTE, POR NÃO VISLUMBRAR UTILIDADE NO 
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Notícia de Fato autuada a partir de 
representação fiscal para fins penais, em que se relata a eventual prática do crime capitulado no 
art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90. 2. Possível ocultação dos reais importadores de motocicletas 
e veículos de luxo. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
considerando que: a) os fatos narrados nos autos podem caracterizar, em tese, a eventual prática 
dos crimes descritos no arts. 299 e 334, §1º, 'c', do Código Penal; b) não se vislumbra a possível 
ocorrência do crime tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, eis que não houve o 
lançamento de qualquer imposto ou contribuição social, aplicado-se, assim, o enunciado da 
Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal; c) as Declarações de Importação datam 
de 29 de outubro de 2009, 11 de dezembro de 2009 e 29 de janeiro de 2010, deve-se reconhecer 
a extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 334, §1º, 'c', do Código Penal, pela 
prescrição da pretensão punitiva, ante o decurso de mais de oito anos desde os fatos até a 
presente data; e d) em relação ao crime descrito no art. 299 do Código Penal, há evidente 
ausência de interesse de agir, considerando-se a iminência do advento da prescrição da 
pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato cominada no preceito secundário do tipo, 
sendo certo que sequer houve, até o momento, a instauração de procedimento investigatório 
criminal visando à apuração da prática delituosa. 4. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, 
nos termos do art. 62, IV da LC nº 75/93. 5. É certo que esta Câmara de Coordenação e Revisão 
já consolidou o entendimento no sentido de ser 'inadmissível o reconhecimento da extinção da 
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência' 
(Enunciado nº 28, 464ª Sessão, de 15/04/2009). 6. Entendimento também sedimentado pelo 
Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 438, publicada em 13/05/2010, in verbis: É 
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inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento 
em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 7. No entanto, 
no caso em exame, os fatos são anteriores a fevereiro de 2010, restando aproximadamente 
apenas 4 (quatro) meses para o efetivo transcurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos e a 
consequente extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela prescrição da pretensão punitiva 
estatal (CP, art. 109, III) e não há nos autos elementos suficientes para o oferecimento da 
denúncia. 8. Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR, que estabelece: 'A antiguidade do 
fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a 
inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso 
concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do 
CPP.' 9. Nesse contexto, excepcionalmente, por não vislumbrar utilidade no prosseguimento 
das investigações, voto pela homologação do arquivamento. 

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

 
033. Expediente: 1.25.000.002815/2021-31 - Eletrônico  Voto: 48/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. EXISTÊNCIA DE 

OUTRO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À PRESENTE AUTUAÇÃO 
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. APREENSÃO DE 
APENAS 1 ITEM, COM APARENTE DESTINAÇÃO NÃO COMERCIAL, OU SEJA, 
PARA USO PRÓPRIO. VALOR DA MERCADORIA E DOS TRIBUTOS ILUDIDOS. 
APLICADA PENA DE PERDIMENTO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE 
UTILIDADE DA AÇÃO PENAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE INTERESSE DE AGIR. 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a prática 
do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão de mercadoria de origem estrangeira ' 
telefone celular Xiaomi Mi 9, em transportadora, sem a devida documentação de regular 
importação. 2. Mercadoria avaliada em R$ 1.182,21 e tributos federais iludidos (II + IPI) no 
valor de R$ 533,77. Aplicada a pena de perdimento. 3. Promoção de arquivamento. Remessa 
dos autos à 2ª CCR para fins revisionais (art. 62, IV, da LC 75/93). 4. De início, verificadas 
peculiaridades no caso em exame, cumpre destacar que o interesse de agir 'Desdobra-se no 
trinômio: necessidade e utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse 
material pretendido e à adequação à causa do procedimento e do provimento, de forma a 
possibilitar a atuação da vontade concreta da lei segundo os parâmetros do devido processo 
legal'. (CAPEZ, 2007, p. 470) 5. No âmbito específico do processo penal, entretanto (e o mesmo 
ocorre no processo civil, como um verdadeiro plus ao conceito de interesse), desloca-se para o 
interesse de agir a preocupação com a efetividade do processo, de modo a ser possível afirmar 
que este, enquanto instrumento da jurisdição, deve apresentar, em juízo prévio e 
necessariamente anterior, um mínimo de viabilidade de satisfação futura da pretensão que 
informa o seu conteúdo. É dizer: sob perspectiva de sua efetividade, o processo deve mostrar-
se, desde a sua instauração, apto a realizar os diversos escopos da jurisdição, isto é, revelar-se 
útil. Por isso, fala-se em interesse-utilidade. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo 
Penal. 16. ed. atual. São Paulo, SP: Atlas, 2012, pg. 102.) 6. No caso dos autos, considerando 
o valor da mercadoria e dos tributos iludidos, a aplicação da pena de perdimento e, sobretudo, 
por se tratar de apenas 1 item, com aparente destinação não comercial, ou seja, para uso próprio 
do agente, não obstante verificada a existência de outro procedimento administrativo anterior à 
presente autuação nos últimos cinco anos, impõe-se o reconhecimento da ausência de utilidade 
da ação penal e, consequentemente, de interesse de agir. 7. Homologação do arquivamento. 

 Deliberação: Após voto do relator, o Dr. Carlos Frederico Santos apresentou voto-vista, pela homologação 
do arquivamento. O relator, Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, aderiu aos termos do 
voto vista. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto-vista do Dr. Carlos Frederico Santos. 

 
Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
034. Expediente: JF/JOI/SC-APE-5001837-

30.2018.4.04.7209 - Eletrônico  
Voto: 4469/2021 Origem: GABPRM1-ICGM - 

IVAN CLAUDIO GARCIA 
MARX 

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

RECURSAL NO TRF4. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF COM ATUAÇÃO 
PERANTE O TRIBUNAL EM QUE TRAMITA O FEITO PARA A ANÁLISE E 
EVENTUAL PROPOSITURA DO ACORDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS 
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AUTOS AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 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 dos crimes previstos no art. 299 e no art. 304 c/c art. 299, todos do 
CP. 2. Interposta apelação e remetidos os autos ao TRF4, foi proferida decisão monocrática 
pelo Desembargador-Relator determinado o retorno do feito à primeira instância para 
análise da possibilidade de celebração do ANPP. 3. O Procurador da República oficiante 
se manifestou no sentido de não ter atribuição para oficiar em ação penal em fase recursal. 
4. Remetidos os autos ao TRF4, o Desembargador-Relator da apelação criminal, em 
decisão monocrática, determinou novamente o retorno ao primeiro grau para que o MPF 
se manifestasse a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo, uma vez que restou 
estabelecida a competência do Juízo de primeira instância para o exame do incidente de 
ANPP, de modo que tal definição não pode ser revista pelo órgão ministerial atuante na 
primeira instância, nem mesmo por decisão administrativa interna do MPF. 5. Com isso, 
o Procurador da República oficiante encaminhou os autos à 2ª CCR, para análise e 
deliberação. 6. 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 n° 98 e na Orientação Conjunta n° 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'. 
Existência de precedente do CIMPF no mesmo sentido: Procedimento n° 
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 7. No 
que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar e eventualmente oferecer o 
acordo em ações penais em fase recursal no TRF, este Colegiado, 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. Dessa 
forma, foi editado o Enunciado n° 101 dispondo que 'É atribuição do procurador regional 
da República celebrar Acordo de Não Persecução Penal quando cabível em grau recursal, 
por retroação do art. 28-A do CPP.' 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, 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. 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). 10. Ademais, em situações análogas (processos em fase recursal), 
os membros atuantes nos demais TRFs estão celebrando normalmente os acordos de não 
persecução penal, consoante pode-se observar, por exemplo, de informações levantadas 
perante a PRR11. 11. Feitas essas considerações, importante registrar que não se está aqui 
desrespeitando ou negando cumprimento à decisão do TRF4 que considerou a 
competência do Juízo de primeiro grau para homologar o acordo. O que se está decidindo 
no âmbito ministerial é que a atribuição para a análise e eventual oferecimento (ou não) de 
ANPP, no caso concreto, é da Procuradoria Regional da República, posicionamento este 
que se encontra em conformidade com as decisões atuais do Procurador-Geral da 
República, do Conselho Institucional do MPF, da 2ª CCR/MPF, bem como com o que vem 
sendo adotado em casos similares nas demais regiões. 12. Conforme estabelecido pelo art. 
28-A, § 3°, do CPP, "O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será 
firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor". Ou seja, 
neste primeiro momento (fase das negociações), as tratativas são realizadas diretamente 
entre o Ministério Público, o investigado e a defesa técnica. Somente em um momento 
posterior (fase da homologação), caso haja concordância entre as partes quanto aos termos 
ajustados e seja firmado o acordo, é que este será levado ao Judiciário para análise e 
homologação, nos termos do § 4° do art. 28-A do CPP. 13. Nesse sentido, o STJ decidiu 
recentemente que "No que diz respeito à possibilidade de celebração do acordo de não 
persecução penal, ressalte-se que sua realização se dá entre o Ministério Público e o 
acusado e sua propositura está atrelada a um juízo prévio de discricionariedade regrada 
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realizado pelo órgão acusador diante do preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP. 
(") Ademais, o acordo é instrumento jurídico de natureza extrajudicial concretizador da 
política criminal do titular da ação penal pública e cuja homologação tem natureza 
meramente declaratória, sendo vedada, portanto, a substituição do órgão ministerial pelo 
magistrado na sua celebração" (AgRg no HC 685200/RJ). 14. Necessidade de 
encaminhamento dos autos ao órgão de segundo grau, para que o Procurador Regional da 
República oficiante perante o TRF4 possa analisar o cabimento (ou não) do acordo e, se 
for o caso, realizar as tratativas para a sua celebração diretamente com o investigado e o 
seu defensor. 15. Por fim, ressalta-se que os termos deverão ser encaminhados à Corte 
Regional Federal da 4ª Região apenas se o acordo for efetivamente firmado entre as partes. 
No momento oportuno (após a formalização do ANPP), o TRF4, se mantiver o atual 
entendimento, remeterá 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 da 
Procuradoria Regional da República da 4ª Região para análise dos requisitos exigidos para 
a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
035. Expediente: 1.00.000.007378/2021-11 – Eletrônico 

(0011743-87.2015.4.03.6102)  
Voto: 4425/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP 

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

OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR 
COM BASE NO 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 face de acusado pela prática do crime 
previsto no art. 1°, caput, inciso I, da Lei n° 8.137/90 c/c art. 61, inciso II, alínea 'g', do CP. 2. 
O Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo por considerar que as 
circunstâncias do caso concreto indicam conduta criminal reiterada, não sendo a medida 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. Interposição de recurso pela defesa 
ressaltando, em síntese, que todas as condutas se deram em continuidade delitiva, além do que 
ainda não houve o trânsito em julgado da outra ação penal em que o réu foi condenado pela 
prática de crime tributário. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do 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. Quanto à vedação prevista no art. 28-A, §2º, II, 
do CPP, importante registrar que esta 2ª CCR já se manifestou no sentido de que o simples fato 
de o crime ser continuado não inviabiliza a propositura do ANPP. Entretanto, a depender das 
circunstâncias do caso concreto, é possível que crimes praticados em continuidade delitiva 
obstem o oferecimento do acordo, com base no referido dispositivo legal (Precedente: Processo 
n° 5052093-51.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021, unânime). 6. No 
presente caso, consta dos autos da Ação Penal nº 0011743-87.2015.4.03.6102 (ora analisada) 
que ao longo dos anos-calendário de 2011 e 2012, o réu N.C.S., na qualidade de contador de 
determinada empresa (e em conjunto com seu administrador), reduziu tributos federais 
mediante omissão de informações e prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias. 
Além disso, o réu N.C.S. foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0000577-24.2016.403.6102 
(atualmente em trâmite no TRF da 3ª Região), pela prática também do crime previsto no art. 
1º, inciso I, da Lei n° 8.137/90, pois no período compreendido entre janeiro de 2011 e dezembro 
de 2012, ele e o sócio-proprietário de uma outra empresa informaram ao Fisco Federal receitas 
brutas muito inferiores ao efetivamente devido. 7. Conforme ressaltado pelo membro do MPF 
oficiante "Por outro lado, ainda que considere a continuidade delitiva, circunscrita a cada uma 
nas ações penais acima citadas, não há continuidade delitiva entre elas, ou entre as condutas 
objeto de cada uma. Ressalta-se que em cada uma das ações penais supracitadas as condutas 
foram praticadas visando a redução de tributos em benefício de empresas distintas, com sócios 
distintos, coautores distintos, sem indicações de conluio entre estes, sem um desígnio comum. 
Embora em ambos os casos N.C.S. tenha contribuído para com as condutas criminosas, não se 
tratava de condutas conexas quanto aos demais envolvidos, não sendo passíveis de reunião em 
um único processo." Por fim, consignou o Procurador da República oficiante ainda que "deve-
se atentar que N.C.S. foi alvo de, pelo menos, 4 processos administrativos fiscais, os dois que 
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ensejaram as ações penais e dois cujos débitos apurados pela atuação do Fisco foram quitados, 
e não resultaram em persecução penal por este motivo, o que enseja a aplicação do 
entendimento, presente no acórdão, de que a multiplicidade de procedimentos administrativos 
fiscais é suficiente para o reconhecimento da reiteração criminosa." 8. 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). 
9. 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. 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). 

 
036. Expediente: 1.00.000.014903/2021-55 – Eletrônico 

(0014598-59.2016.4.03.6181)  
Voto: 4422/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA 

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

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 o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1°, 
inciso I, da Lei n° 8.137/90. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de oferecer o 
acordo ressaltando que a reparação do dano em crimes tributários é realizada com o pagamento 
do tributo. Dessa forma, como o referido pagamento já é causa extintiva da punibilidade, 
considerou que não é possível se cogitar de acordo em tais crimes. 3. Interposição de recurso 
pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 
4. Observa-se 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. 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 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. 7. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora 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). 

 
037. Expediente: 1.30.002.000117/2021-11 - Eletrônico  Voto: 4428/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPOS-RJ 

 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 DO OFERECIMENTO DO ACORDO E 
DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 98 
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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 face de acusado pela prática do crime previsto 
no art. 171, § 3°, do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo 
por entender que o denunciado não confessou de modo formal e circunstancial a prática do 
crime, bem como que a medida não se mostraria suficiente à 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. 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.' 5. 
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 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.' 6. Insuficiência da medida não demonstrada. 
Necessidade de retorno dos autos à origem para consideração do entendimento firmado por esta 
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: 1.33.007.000207/2021-51 - Eletrônico  Voto: 4424/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA 

 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, § 1°, inciso III, na forma do art. 71, ambos 
do CP. Tributos iludidos no valor de R$ 2.022,89. 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. Ocorre que o presente caso se enquadra nesta 
exceção. De acordo com as informações contidas nos autos, os procedimentos aos quais o réu 
respondia por crimes de mesma natureza, foram arquivados pela aplicação do princípio da 
insignificância. Dessa forma, na hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades 
do caso concreto, os referidos registros, por si sós, não são capazes de obstar o oferecimento 
do ANPP. 6. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 0000032-22.2019.4.03.6110, Sessão de 
Revisão n° 809, de 17/05/2021, 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). 

 
039. Expediente: 1.34.006.000778/2021-68 - Eletrônico  Voto: 4564/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/MOGI 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: RÉU PRESO. 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 acusado 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 por entender 
que a medida não atende ao requisito objetivo de pena mínima inferior a 04 anos, além do que 
não é necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. 3. A defesa apresentou 
recurso 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 o réu aparentemente primário 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 do acusado 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 o réu ser aparentemente primário 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, o acusado foi surpreendido no aeroporto internacional de Guarulhos/SP prestes a 
embarcar para Doha/Catar, transportando grande quantidade de drogas (12.292g de cocaína), 
para entrega a terceiros no exterior, em prol de grupo criminoso. 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 ao réu 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). 

 
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 
040. Expediente: JF/PR/CAS-5002997-

18.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4535/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
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JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DISCORDÂNCIA NO QUE SE REFERE AO 

ARQUIVAMENTO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO 
ART. 28 DO CPP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). EXISTÊNCIA 
DE ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME DO ART. 
288 DO CP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de ação penal 
em que o MPF ofereceu denúncia em desfavor das acusadas pela prática do crime de 
descaminho. Quanto ao suposto crime de associação criminosa, promoveu o arquivamento, 
pelas seguintes razões: 'em que pese os dados extraídos dos celulares apreendidos 
demonstrem que as denunciadas S. S. P. e M. A. P. realizavam o transporte de produtos 
descaminhados para a acusada A. M. S. L., não há elementos suficientes a embasar a 
conclusão de que elas estavam efetivamente associadas (affectio societatis), de forma 
estável e permanente para a prática de crimes. In casu, não obstante tenham sido 
encontrados diversos diálogos que evidenciam que S. S. P. e M. A. P. auxiliavam A. M. S. 
L., transportando as mercadorias descaminhadas, o suporte fático não é suficiente para 
comprovação, pelo menos neste momento, do vínculo de permanência e estabilidade 
exigido pelo tipo penal'. 2. Discordância do Juízo federal, por entender que há elementos 
indicadores de justa causa para o processamento do delito descrito no artigo 288 do CP. 3. 
Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior 
à Lei 13.964/2019). 4. Assiste razão ao Juiz ao alegar que 'as análises do Núcleo de 
Operações demonstram contato prévio entre as três denunciadas para constantes práticas 
de descaminho. (') Não se trata, a meu ver, de concurso eventual de agentes, mas de 
associação de três pessoas, de forma permanente e estável, para a prática reiterada de 
descaminho de eletrônicos. Tal permanência e estabilidade decorre do contexto delitivo 
trazido pelos analistas do NO ao narrarem e existência de receptadores, olheiros, batedores, 
depositários, constantes viagens e contatos entre as denunciadas, o que, no entender deste 
juízo revela a incidência da descrição típica do artigo 288 do Código Penal. Não se pode 
deixar de mencionar que as 3 denunciadas são contumazes na prática de descaminho. Aliás, 
S. e M. A. são multirreincidentes específicas, o que corrobora a tese de que incorreram, em 
tese, em associação criminosa'. 5. Tais as circunstâncias, verifica-se a existência de 
elementos de prova que indicam a ocorrência do delito de associação criminosa, sendo o 
arquivamento, ao menos nesse momento, prematuro. 6. Não homologação do arquivamento 
e designação de outro membro do MPF para prosseguir nas investigações em relação ao 
tipo do art. 288 do CP. 

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

 
041. Expediente: JF/PR/GUAI-5000639-

44.2021.4.04.7017-IP - Eletrônico  
Voto: 4522/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003. 

Apreensão de 19 (dezenove) munições argentinas, calibre 22, de uso permitido. Consta dos 
autos que a internalização da mercadoria se deu: (a) sem a utilização de qualquer ardil; (b) 
por investigado sem antecedentes criminais; (c) para uso pessoal das munições; e (d) sem a 
existência de quaisquer indicativos do envolvimento de organização criminosa. Promoção 
de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz, ao 
fundamento de que 'Estão presentes, em tese, os elementos do tipo. O pedido de 
arquivamento apontou questões que são matéria de instrução processual'. Encaminhamento 
dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 
No presente caso, a conduta ora narrada não resultou em dano ou perigo concreto relevante 
para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade 
reclamada pelo princípio da ofensividade, haja vista a pequena quantidade de munições de 
uso permitido e a não apreensão de arma de fogo. Conforme decisão do STJ, 'A Sexta Turma 
desta Casa, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do 
princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, esclarecendo que a 
ínfima quantidade de munição apreendida, aliada à ausência de artefato bélico apto ao 
disparo, evidencia a inexistência de riscos à incolumidade pública' (AgRg no AREsp 
1797399/MG, Sexta Turma, DJe 02/06/2021). Subsidiariedade do direito penal, que 
somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a 
proteção dos bens jurídicos envolvidos. Precedente congênere da 2a CCR: 
1.22.026.000062/2020-62, 823a Sessão de Revisão, de 04/10/2021. 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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042. Expediente: JF-CPS-0002653-

75.2017.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 4510/2021 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 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. PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito 
de ação penal em que os acusados foram denunciados pela prática do crime descrito no 
art. 299 do CP. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo em relação ao réu A. 
C. S., tendo em vista a existência de elementos probatórios que indicam conduta 
criminal reiterada, bem como em razão de já ter sido beneficiado com transação penal 
nos últimos cinco anos. 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. Ademais, também não se aplica no caso 
de o agente ter sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da 
infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão 
condicional do processo (art. 28-A, § 2°, III, do CPP). 5. Constam dos autos as 
seguintes informações: 'Depreende-se dos dados contidos nos ID's 35869441, 
35869446 e 399052236, que o ACUSADO foi contemplado, em novembro de 2016, 
com o benefício da transação penal nos Autos nº 0069308-22.2013.826.0050, que 
correram perante a 27ª Vara Criminal Foro Central Criminal Barra Funda, em São 
Paulo. Ademais, encontra-se respondendo a Ação Criminal, pela prática de Crime 
contra a Ordem Tributária, perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo 
(Autos nº 5007793-89.2019.403.6119)'. Circunstâncias que, segundo entendimento da 
2ª CCR, impedem o oferecimento de ANPP, com fundamento no art. 28-A, § 2°, II e 
III, do CPP. 6. 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). 

 
043. Expediente: JF/MG-1007438-

09.2021.4.01.3800-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 4514/2021 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. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. PENA 
MÍNIMA QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO 
CPP. 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 
proposta em face do denunciado G. R. C. pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-
B, I, do CP. 2. A defesa, por meio da DPU, requereu a desclassificação do crime previsto 
no art. 273, § 1º-B, I, do CP para o delito do art. 334-A, § 1º, II, do CP (o que abriria a 
possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal) ou, subsidiariamente, 
para o delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 3. O Procurador da República 
deixou de propor o acordo, pelas seguintes razões: 'Preliminarmente, consigna o MPF 
que, ainda, que se tratasse de hipótese de crime a que é prevista pena mínima inferior a 
04 de reclusão, não seria possível a propositura de ANPP ao acusado G., uma vez as 
folhas de antecedentes criminais ora anexadas revelam inequivocamente uma conduta 
criminal reiterada, inclusive, com três condenações já transitadas em julgado em seu 
desfavor. Por outro turno, registra o Parquet Federal que o réu defende-se dos fatos que 
lhe são imputados e não da classificação atribuída àqueles, sendo certo, outrossim, que 
momento adequado para a emendatio libelli é o da prolação da sentença'. 4. Interposição 
de recurso pela defesa e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 
28-A, § 14, do CPP. 5. Embora a defesa entenda pela desclassificação do crime imputado, 
deve prevalecer, no presente momento, o entendimento exposto pelo titular da ação penal 
na apresentação da denúncia. Nesse sentido, precedente da 2ª CCR: JF-RJ-5056446-
65.2020.4.02.5101-*APE, Sessão 822, de 13/09/2021. 6. Ademais, este Colegiado 
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. 
Precedentes: 1.29.000.002053/2020-43, Sessão 773, de 09/06/2020; 5012651-
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78.2020.4.04.7000, Sessão 770, de 25/05/2020. 7. Consta dos autos que o acusado possui 
outros registros criminais, inclusive, com três condenações já transitadas em julgado em 
seu desfavor; circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a 
reiteração/habitualidade de conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP, com 
fundamento no art. 28-A, § 2°, II, do CPP. 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo, 
uma vez que não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 
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). 

 
044. Expediente: JF/MS-5001991-

45.2020.4.03.6000-APORD - 
Eletrônico  

Voto: 4521/2021 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. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL ESTIPULANDO VALOR MÁXIMO DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO 
PARA O SEU OFERECIMENTO. 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 da acusada 
pela prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei 8.137/1990. 2. O membro do MPF 
deixou de oferecer o acordo, 'diante do montante sonegado que, com os acréscimos 
legais, atualmente supera 1,7 milhão de reais'. 3. Interposição de recurso pela defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. No que se refere 
ao prejuízo causado, ao contrário do que previa a Resolução 181/2017 do CNMP e a 
Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (em sua redação original), a lei não 
prevê um valor máximo pré-determinado como requisito para o oferecimento do acordo. 
Caso satisfeitos 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 ré, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá 
seguir seu curso regular. 5. Ressalta-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF 
analisar a questão relacionada à eventual impossibilidade de reparação total do dano 
(inciso I do art. 28-A do CPP). 6. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da 
República para (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo 
no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se à 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). 

 
045. Expediente: JF-OSA-0004324-

92.2016.4.03.6130-
APORD - Eletrônico  

Voto: 4516/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 30ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - OSASCO/SP 

 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. 
CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 
ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 
penal proposta em face do denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, 
§ 4º, e 180, § 6º, do CP, em concurso material. 2. O Procurador da República deixou 
de propor o acordo, ao fundamento de que a soma das penas mínimas dos delitos 
imputados na denúncia excede o limite legal estabelecido pelo art. 28-A do CPP. 3. 
Interposição de recurso pela defesa, por entender que houve concurso formal, e não 
material. 4. O membro do MPF oficiante manteve a negativa de formulação da proposta 
de ANPP, alegando que 'os fatos imputados na denúncia são distintos, sujeitos, 
portanto, ao concurso material'. 5. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 6. A 2a CCR/MPF firmou entendimento no 
sentido de ser incabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas 
dos crimes atribuídos aos acusados, em concurso material, formal ou continuidade 
delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). 
Precedente: JF/PR/CUR-5007273-44.2020.4.04.7000-IANPP, Sessão 770, de 
25/05/2020. 7. Embora a defesa entenda pela caracterização do concurso formal, deve 
prevalecer, no presente momento, o entendimento exposto pelo titular da ação penal 
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na apresentação da denúncia. Precedente: JF-RJ-5056446-65.2020.4.02.5101-*APE, 
Sessão 822, de 13/09/2021. 8. No caso, conforme a peça acusatória, o somatório das 
penas mínimas é de quatro anos, não permitindo a celebração de ANPP. 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). 

 
046. Expediente: JF/PCS-1002226-

60.2020.4.01.3826-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4512/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE POÇOS DE 
CALDAS/MG 

 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. 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 do 
delito previsto no art. 2º, I, da Lei 8.137/1990, tendo em vista a notícia de que, no dia 
20/02/2020, vendeu combustível sem a devida emissão de notas fiscais, com vistas a 
suprimir o pagamento de tributos. 2. O membro do MPF deixou de propor o acordo, 
alegando que 'o denunciado possui antecedentes criminais, não sendo, pois, suficiente 
para reprovação do crime referido benefício'. 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. Precedentes: 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão 773, 
de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020. 6. 
Constam dos autos informações de que 'o acusado já fora beneficiado com o benefício da 
suspensão condicional do processo ' autos nº 0001645-02.2014.4.03.6127, no qual lhe 
fora imputado o delito previsto no art. 342 do CP ', sendo extinta a punibilidade pelo 
cumprimento das condições, com trânsito em julgado em 22/08/2017 (ID 544472869, f. 
06). Além disso, o acusado figura atualmente como réu pela suposta prática do delito 
previsto no art. 168, §1º, III, do CP ' autos nº 0003195-50.2014.8.26.0083 (ID 
589471374)'. Circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR, apontam 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). 

 
047. Expediente: JF/PR/CAS-5003961-

11.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4507/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 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. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL 
PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 
1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal 
proposta em face do denunciado pela prática do crime de contrabando de cigarros 
(apreensão de 300.000 maços). 2. O Procurador da República deixou de oferecer o acordo, 
'dado o alto valor de tributos iludidos (R$ 750.000,00), bem como pelo modus operandi do 
delito ' que evidencia a preparação e possível participação de organização criminosa 
voltada a prática de contrabando e descaminho'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos 
à 2ª CCR, nos termos do 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 caso, consta que uma equipe composta por servidores da Receita Federal 
e por policiais rodoviários federais, que atuavam em operação conjunta, abordaram, no dia 
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25/04/2021, o caminhão conduzido pelo denunciado, ocasião na qual lograram êxito em 
constatar o transporte de vultosa quantidade de cigarros de origem estrangeira (300 mil 
maços, aproximadamente), a qual estava oculta em meio a uma carga de soja em grãos. 6. 
As circunstâncias expostas indicam que o acusado atua na prática do contrabando de grande 
vulto de modo profissional, o que impede o oferecimento do acordo de não persecução 
penal. Este é o entendimento consolidado da 2ª CCR nos casos de apreensão elevada de 
mercadorias contrabandeadas: IANPP 5002137-57.2020.4.04.7003, Sessão de Revisão 
781, de 21/09/2020; IANPP 0000264-44.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão 778, de 
17/08/2020. 7. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A, 
§ 2°, II, do CPP. 8. 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). 

 
048. Expediente: JFRJ/CAM-5002863-

62.2020.4.02.5103-AP - 
Eletrônico  

Voto: 4519/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL DE CAMPOS 

 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 CONFISSÃO DEVE SER AVALIADA EM MOMENTO 
ESPECÍFICO. A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME OU 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 do acusado 
pela prática dos crimes descritos no art. 304, c/c o art. 297, e 180 do CP. 2. O membro do 
MPF deixou de oferecer o acordo, pelas seguintes razões: 'para além do recebimento da 
denúncia constante do Evento 3 (AgRg no HC 191.464/SC, STF), bem como da ausência 
de confissão formal e circunstancial, este órgão ministerial registra, para fins de controle 
pela Egrégia Câmara de Coordenação e Revisão, como destacado na cota da denúncia 
(Evento 1), que a negativa de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) também 
fundamentou-se no não atendimento de outro requisito legal, em vista das peculiaridades 
do caso concreto, que demonstraram a insuficiência do ANPP para a reprovação e a 
prevenção na espécie, condicionante estabelecida no caput do art. 28-A do Código de 
Processo Penal'. 3. Interposição de recurso pela defesa 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 (01/06/2020) quanto o seu recebimento (10/06/2020) 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 demonstrou interesse na 
celebração do acordo em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos após a 
citação do réu (02/10/2020). Por tais razões, no caso concreto, é cabível a análise quanto à 
possibilidade do oferecimento do acordo no atual momento processual. 5. No que se refere 
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. 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'. No mesmo sentido, o Enunciado 98/2ª 
CCR. 6. 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. 7. 
Segundo consta, o réu, no dia 22/03/2019, fez uso de Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo ' CRLV materialmente falso perante policiais rodoviários 
federais. Ainda conforme a denúncia, o acusado, sem habilitação, transportava e conduzia, 
em proveito próprio, o carro com conhecimento de que se trata de produto obtido por meio 
criminoso. 8. Observa-se que as condutas narradas não demonstram gravidade exacerbada, 
sendo inerentes aos próprios tipos penais pelos quais o réu foi denunciado. 9. Tais as 
circunstâncias, os argumentos invocados pelo membro do MPF não se mostram adequados 
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para fins de justificar a negativa do oferecimento de ANPP na presente hipótese. 10. 
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). 

 
049. Expediente: JF-RJ-5058378-

25.2019.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 4508/2021 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 CURSO DA AÇÃO 
PENAL E DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO ESPECÍFICO. 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 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. 304, c/c o art. 297, do CP. 2. O Procurador da 
República deixou de oferecer o acordo, 'tendo em vista a inaplicabilidade do instituto 
de forma retroativa após o recebimento da denúncia e, superada essa questão, em vista 
da ausência de requisito essencial, qual seja, a confissão formal e circunstancialmente 
a prática de infração penal pelo qual foi denunciado'. 3. Recurso da defesa e remessa 
dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, registra-se 
que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do 
ANPP no curso da ação penal, até o trânsito em julgado, quando se tratar de processos 
que estavam em trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' como o caso 
ora em análise ', 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. Precedente do CIMPF 
no mesmo sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 
18/08/2021, unânime. 7. No que se refere 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. 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'. No mesmo sentido, o 
Enunciado 98/2ª CCR. 8. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República 
para (re)análise dos requisitos exigidos para 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 da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
050. Expediente: JF-SOR-0006882-

34.2015.4.03.6110-
APORD - Eletrônico  

Voto: 4509/2021 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 OFERECIMENTO DO ANPP NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO 
INDIVIDUALIZADA E APLICADA AO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS 
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AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO 
CPP. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito 
de ação penal em que a ré foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 334-
A, § 1º, IV, do CP. 2. A defesa, por meio da DPU, em sede de embargos de declaração 
contra acórdão do TRF3 que manteve a condenação da ré, requereu o reconhecimento 
da possibilidade do ANPP no caso concreto. 3. A Procuradora Regional da República 
considerou não ser cabível o ANPP no atual momento processual. Ressaltou, ainda, 
que 'o v. acórdão manteve a condenação da parte embargante ao cumprimento da pena 
privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, que restou 
substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à 
comunidade pelo tempo da reprimenda corporal e prestação pecuniária de R$ 500,00 
(quinhentos reais), em razão da prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1º, inciso 
IV, do Código Penal (ID 153036283), o que, em observância ao Enunciado nº. 98 da 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, configura medida 
mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do acordo de 
não persecução penal nesta etapa processual'. 4. Recurso da defesa e remessa dos autos 
à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 5. Inicialmente, registra-se que a 2a CCR/MPF 
possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da 
ação penal, até o trânsito em julgado, quando se tratar de processos que estavam em 
trâmite no momento da introdução da Lei 13.964/2019 ' como o caso ora em análise ', 
conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a 
e 5a CCR (revisada e ampliada). 6. 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'. 7. Precedente do CIMPF no mesmo sentido: 
1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 
8. Ademais, verifica-se que o argumento geral de que o acórdão proferido nos autos 
configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos não se mostra 
suficiente para fins de justificar a negativa de oferecimento do acordo, sendo necessária 
a apresentação de fundamentação específica e individualizada pelo membro do MPF 
oficiante, realizada com base no caso concreto. 9. Conforme já decidiu a 2ª CCR, 
'embora o Procurador oficiante sustente que a sentença proferida configura medida de 
maior efetividade para a prevenção e repressão do delito imputado ao réu, a alegação 
genérica não é suficiente para afastar a aplicabilidade do ANPP. Recusa, neste ponto, 
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' (Processo 5003998-68.2017.4.04.7008, Sessão de Revisão 781, de 
21/09/2020). 10. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora Regional da 
República para (re)análise dos requisitos exigidos para eventual propositura do acordo 
no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se à 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 da possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 

 
051. Expediente: JF-TAU-0001746-

52.2017.4.03.6121-APN 
- Eletrônico  

Voto: 4511/2021 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. 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. 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. 334-A, § 1º, IV, do CP. 2. O membro do MPF deixou 
de propor o acordo, alegando que as informações de antecedentes juntadas ao processo 
indicam que o réu é criminoso habitual. 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 
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de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao 
oferecimento do acordo de não persecução penal. Precedentes: 1.29.000.002053/2020-
43, Sessão de Revisão 773, de 09/06/2020; 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de 
Revisão 770, de 25/05/2020. 6. Consta dos autos informação de que 'paira sobre o réu 
apontamentos relativos a outro delito de contrabando, objeto da ação penal nº 0001281-
09.2018.403.6121, que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Taubaté, anterior aos 
fatos tratados na ação penal em análise'. Circunstâncias que, segundo entendimento da 
2ª CCR, apontam 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). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
052. Expediente: DPF/DF-1037/2018-INQ Voto: 4526/2021 Origem: GABPRM1-JRTA - 

JOSE RICARDO TEIXEIRA 
ALVES 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA 

DE RECEBIMENTO IRREGULAR DA CREDENCIAL DO PROGRAMA PASSE 
LIVRE FEDERAL. ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO PRATICADO NO DISTRITO 
FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. 
Inquérito policial instaurado para apurar possível tentativa de estelionato majorado (art. 
171, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP). Segundo consta, a investigada apresentou atestado 
médico falso para obtenção da credencial do Programa Passe Livre Federal. Contudo, a 
falsidade foi constatada pelo Ministério dos Transportes. 2. O Procurador da República 
oficiante na PR/DF promoveu a declinação de atribuições em favor da PRM de Anápolis, 
alegando que o local do último ato de execução ' postagem da documentação falsa e envio 
ao Ministério dos Transportes ' ocorreu em Águas Lindas/GO. 3. O Procurador da 
República com atuação em Anápolis suscitou o presente conflito negativo de atribuições, 
ao fundamento de que o último ato foi praticado, na verdade, no Distrito Federal. 4. 
Remessa dos autos à 2a CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 5. Assiste 
razão ao Procurador suscitante ao alegar que, 'Analisando o envelope de fl. 11, verifica-
se no selo do Correio que a postagem foi realizada na Agência Ceilândia Norte/DF. (') 
Não há nos autos documento que comprove que a postagem ocorreu no município da ora 
investigada, qual seja, Águas Linda de Goiás/GO, sendo o local do último ato de 
execução, consubstanciado na postagem da documentação falsa e envio ao Ministério dos 
Transportes (tentativa de estelionato), em Ceilândia/DF'. 6. Atribuição do Procurador da 
República suscitado, com atuação na PR/DF, para prosseguir com 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). 

 
053. Expediente: DPF/SNM/PA-00284/2019-INQ Voto: 4525/2021 Origem: GABPR4-GSML - 

GINO SERVIO MALTA 
LOBO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. FURTO 

MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CP). SAQUE INDEVIDO DE PARCELA 
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TITULAR RESIDENTE EM SANTARÉM/PA. 
SAQUE REALIZADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA LOCALIZADA EM MACEIÓ/AL. 
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITADO, 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 saque 
indevido de parcela mensal de benefício previdenciário ' de titular residente em 
Santarém/PA ' em agência localizada em Maceió/AL, no dia 06/05/2019. 2. O Procurador 
da República oficiante na PRM de Santarém/PA promoveu a declinação de atribuições em 
favor da PR/AL, visto que este é o local onde foi realizado o saque. 3. O Procurador da 
República com atuação em Maceió suscitou o presente conflito negativo de atribuições, por 
entender que o crime consumou-se no local de origem da conta lesada. 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, 
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não se pode deixar de considerar as peculiaridades do caso concreto, mormente (i) o fato de 
que há elementos que indicam a existência de uma organização criminosa em Santarém/PA 
voltada para a prática desse tipo de crime; e (ii) o possível uso de aparelho de clonagem 
popularmente conhecido como 'chupa-cabra' para clonagem do cartão da titular do benefício. 
7. Em dois casos análogos ' envolvendo saques indevidos, em Maceió/AL, de parcelas de 
seguro-defeso de titulares residentes em Santarém/PA ' julgados na Sessão de Revisão 813, 
de 21/06/2021, este Colegiado deliberou pela atribuição da PRM de 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 a conduta delitiva foi praticada por uma organização criminosa 
atuante na região de Santarém/PA; e b) conformidade com as decisões proferidas por este 
órgão revisor na Sessão 813. 9. Atribuição do Procurador da República suscitado, 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 
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
054. Expediente: JF/SC-5005756-

49.2021.4.04.7200-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 4524/2021 Origem: GABPR8-RF - 
ROGER FABRE 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE DESCAMINHO. 

APREENSÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS EM TRANSPORTADORA 
LOCALIZADA EM PALHOÇA/SC. 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. 1. Notícia de fato inicialmente autuada perante a PR/SC 
para apurar a possível prática do crime de descaminho pelos responsáveis legais de uma 
pessoa jurídica privada sediada em São Paulo/SP. 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 no município de 
Palhoça/SC. 2. O membro do MPF atuante na PR/SC declinou da atribuição à 
Procuradoria da República em São Paulo/SP, local da sede da empresa destinatária das 
encomendas. 3. A PR/SP requereu judicialmente o declínio de competência e a remessa 
dos autos de volta à Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, por entender que deve 
prevalecer, no caso, o Enunciado 151 da Súmula do STJ, sendo que o pedido foi acolhido 
pela 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo. 4. Em seguida, o membro oficiante na 
PR/SC requereu ao Juízo que fosse suscitado conflito negativo de competência e, 
sucessivamente, em caso de discordância, a remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, para 
apreciar conflito negativo de atribuição. 5. Por sua vez, a 1ª Vara Federal de 
Florianópolis/SC acolheu a competência e indeferiu o pedido de remessa à 2a CCR. 
Alegou, ainda, que, quanto ao conflito de atribuição entre os membros do Ministério 
Público Federal, a questão deve ser resolvida sem qualquer intervenção judicial. 6. Por 
fim, o Procurador da República ora suscitante remeteu os autos a este órgão revisor, a 
fim de ser dirimido o presente conflito negativo de atribuição entre membros do MPF, 
nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. 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 
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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). 
11. 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. 12. Verifica-se que a necessidade 
de excepcionar a aplicação da Súmula 151, de mesmo teor do Enunciado 54 da 2ª CCR, 
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. 13. 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. 14. Atribuição da 
Procuradora da República suscitada, oficiante na PR/SP.  

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

 
055. Expediente: 1.34.001.008940/2021-36 - Eletrônico  Voto: 4456/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE 

DESCAMINHO (CP, ART. 334). APREENSÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS 
EM TRANSPORTADORA LOCALIZADA EM CAXIAS DO SUL/RS. EMPRESA 
INVESTIGADA COM SEDE EM SÃO PAULO/SP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
N° 151 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF SUSCITADO (PR/SP), 
OFICIANTE NO LOCAL DO DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. 1. 
Notícia de fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais noticiando a possível 
prática do crime de descaminho (CP, art. 334, §1º, III), tendo em via a apreensão de mercadorias 
desprovidas da regular documentação de importação em empresa transportadora, em Caxias do 
Sul. Questionada, a transportadora repassou a responsabilidade dos bens à empresa jurídica 
sediada em São Paulo. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de 
atribuições à PR/SP, uma vez que a empresa responsável pela mercadoria tem sede na cidade 
de São Paulo ' SP. 3. A Procuradora da República oficiante na PR/SP suscitou o presente 
conflito de atribuições, ressaltando a aplicação do disposto no Enunciado nº 54 da 2ª CCR, que 
define a atribuição no crime de descaminho ao membro do MPF oficiante do local da apreensão 
dos bens. 4. Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 5. No caso, a mercadoria tenha foi 
apreendida em trânsito e 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, 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 
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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. 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). 

 
056. Expediente: 1.20.000.000166/2020-30 - Eletrônico  Voto: 4518/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. 

REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). PENDENTES DILIGÊNCIAS 
CAPAZES DE ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência 
Financeira ' RIF noticiando a possível prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 
9.631/98) por empresa e de engenharia (K.E.C.) e as pessoas físicas J.B.S., C.A.R.D e F.R.D. 
2. Segundo consta, foi ventilada a hipótese de os representados terem praticado, como infração 
antecedente à lavagem de capitais, possível crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 
8.137/90) e/ou crime contra a administração da justiça, uma vez que, conforme consta do RIF 
'valores transacionados entre participantes têm supostamente o objetivo de evitar a retenção dos 
recursos devido aos bloqueios judiciais existentes, citando as empresas K.E.C., E.P., L.E., 
B.C.F.R.Di.'. 3. Por fim, consta também a informação de que 'A Polícia Federal teria cumprido 
mandados de busca e apreensão na empresa frigorífica B.L., para coleta de provas relacionadas 
a prisão do pecuarista J.C.B., em Brasília. A ação integra a 21ª fase Operação Lava Jato, que 
investiga esquema de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. O nome de F.R.D. 
teria sido encontrado casualmente em uma das listas do Grupo B., conforme parte da 
reportagem reproduzida abaixo' 4. O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos, ressaltando, em síntese, que 'Com efeito, não há nos autos suporte 
probatório mínimo que demonstre ou suscite a prática de crime federal antecedente e, de igual 
modo, da prática do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Em verdade, as 
diligências empreendidas ao longo das apurações não apontaram indícios consistentes que 
pudessem levar a imputação a algum dos investigados de fato criminoso. A mera menção de 
que "o nome de F.D. teria sido encontrado casualmente em uma das listas do Grupo Bertin", 
quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal no âmbito da 
21ª fase da Operação Lava Jato, não tem o condão de evidenciar irregularidade das 
movimentações financeiras reportadas. É que o representado possui lastro financeiro para as 
movimentações identificadas pelo COAF, sendo que a motivação do RIF espontâneo foi a 
notícia que o nome. dele foi encontrado numa lista obtida em busca e apreensão da Operação 
da Lava Jato, sem mais notícias de aprofundamento das investigações sobre seu envolvimento 
com o esquema ali apurado'. 5. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 6. 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. 7. 
Embora o RIF não aponte de forma concreta atos que, de imediato, possa indicar a prática de 
crime, verifica-se dos autos que não foram realizadas diligências capazes de elucidar os fatos, 
como a comunicação dos fatos à Receita Federal para esclarecimento a respeito da existência 
de procedimentos fiscais instaurados contra os representados. 8. Além disso, o histórico trazido 
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no RIF informa movimentação financeira de grandes valores, fato que merece esclarecimentos 
por parte dos investigados, que também não foram instados a se manifestar. 9. Pendente 
diligências capazes de elucidar os fatos, torna-se prematuro o arquivamento dos autos no 
presente estágio das investigações. 10. Não homologação do arquivamento. 

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

 
PADRÃO 
Outras deliberações(Declínio) 
057. Expediente: JF/MG-1003673-

21.2021.4.01.3803-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 4533/2021 Origem: GABPR18-CARSM 
- CARLOS ALEXANDRE 
RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 19 da 

Lei 7.492/1986, em decorrência do uso de documentos falsos para obtenção de 
financiamento de veículo automotor perante instituição financeira privada, no ano de 
2014. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao 
crime em questão, alegando que não há indícios mínimos de autoria delitiva, e promoveu 
o declínio de atribuições quanto a possível prática de crimes de falsidade documental 
e/ou ideológica em desfavor de particular. Revisão (art. 62, IV, da LC 75/93 e Enunciado 
33/2a CCR). Constata-se que as diligências iniciais realizadas não lograram identificar 
elementos mínimos indicativos da autoria do crime. Aplicação do Enunciado 71 da 2a 
CCR, que assim dispõe: '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'. No que se refere aos crimes de falso, não há 
razão para a declinação, haja vista a aplicação do princípio da consunção. Os falsos, no 
caso concreto, configuraram crimes meios para a consumação do crime fim (art. 19 da 
Lei 7.492/1986). Homologação do arquivamento, sendo necessária a inclusão dos dados 
obtidos neste inquérito no Projeto Prometheus, desenvolvido pela Polícia Federal com a 
finalidade de alcançar maior utilidade, eficiência e efetividade 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). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
058. Expediente: JF/MG-1044256-

57.2021.4.01.3800-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 4528/2021 Origem: GABPR18-CARSM 
- CARLOS ALEXANDRE 
RIBEIRO DE SOUZA 
MENEZES 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível crime descrito no art. 10 da LC 

105/2001, tendo em vista a suposta quebra de sigilo de dados bancários, provenientes de 
um banco privado, praticada, em tese, por dois particulares em desfavor de outras duas 
pessoas físicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 33 da 2ª CCR). No caso, 
a mera violação de sigilo bancário, supostamente ocorrida entre particulares, não justifica 
o processamento de ação penal perante a Justiça Federal. Inexistência de elementos de 
informação que indiquem a ocorrência de crime contra o sistema financeiro nacional. 
Não há, por ora, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades. 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). 

 
059. Expediente: 1.11.000.000940/2018-05 - Eletrônico  Voto: 4515/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira encaminhado pelo Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras ' COAF noticiando que servidores públicos municipais teriam 
apresentado movimentações consideradas incompatíveis com as respectivas capacidades 
financeiras, envolvendo o recebimento de recursos dos Municípios de Pilar/AL e Olho D'água 
do Casado/AL. art. 1º da Lei nº 9.613/98. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 
' 2ª CCR). Após a realização de diversas diligências visando a elucidação dos fatos (expedição 
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de ofício à Receita Federal, TCU e ao município de Olhos D'água para esclarecimentos E 
pesquisa pela ASSPA), não foi possível constatar crimes antecedentes que ofendessem bens, 
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Verifica-
se dos autos que os investigados teriam recebido altos valores de municípios e empresas 
privadas, mas não há notícia de desvio de verbas federais. 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, 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). 

 
060. Expediente: 1.30.001.003506/2021-17 - Eletrônico  Voto: 4433/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pela 3ª Vara de Família da Regional de Bangu/RJ 

noticiando a possível prática do crime de desobediência pelos responsáveis legais de sociedade 
empresária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Notícia que relata o suposto não 
cumprimento de ordens proferidas por vara cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação, por ora, 
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). 

 
061. Expediente: 1.30.001.004049/2021-70 - Eletrônico  Voto: 4504/2021 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 relata suposta criação de obstáculos ao cumprimento de reintegração de posse de 
imóvel determinada nos autos de processo em trâmite perante a Justiça Estadual do Rio de 
Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou 
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 
Ausência de elementos de informação, por ora, 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). 

 
062. Expediente: 1.33.000.001952/2021-87 - Eletrônico  Voto: 4430/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA 

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

noticiante relata que durante conversa privada em sala de bate-papo, o usuário com quem 
conversava passou a fazer insinuações sexuais envolvendo sua filha, solicitando que ela 
assistisse algo que ocorresse virtualmente, sem, contudo, enviar imagens. Possível prática do 
crime previsto no art. 241-A e 241-B do ECA. Revisão (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Fatos 
ocorridos durante conversa privada entre dois participantes da sala de bate-papo. 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 
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potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre 
particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou 
conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu 
enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os envolvidos se 
conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar 
na internacionalidade do resultado' (STF ' RE 628624, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, 
DJe 06/04/2016). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, Quinta Turma, julgado em 
16/02/2016, DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 
02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 22/03/2013. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

 
Homologação de Arquivamento 
063. Expediente: JF/CRI/SC-5005935-

10.2017.4.04.7204-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4534/2021 Origem: GABPRM1-EFZF - 
ELOI FRANCISCO ZATTI 
FACCIONI 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possível crime descrito no art. art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista 

representação encaminhada pela Companhia Nacional de Abastecimento ' CONAB, dando 
conta de possíveis fraudes praticadas por empresas participantes do programa federal de 
garantia de preço mínimo ao produtor rural, denominado Prêmio para Escoamento da 
Produção ' PEP. Segundo consta, apesar das operações serem registradas pelas empresas 
compradoras de acordo com as regras do PEP, habilitando-se, assim, para o recebimento 
do prêmio arrematado, estas exigiam dos produtores rurais deságio em relação ao valor de 
referência dos editais ou, em outra modalidade de fraude ao programa, simulavam a 
aquisição de arroz via PEP, sem que de fato o produto tivesse sido comercializado. Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Após diligências, não restou suficientemente 
comprovada a existência de fraude ao programa PEP. Assiste razão ao membro do MPF 
oficiante ao alegar que 'o que está claro nos autos é que a empresa arrematante fez o 
pagamento de R$ 42.000,00, correspondente a R$ 0,536/kg de arroz, não havendo provas 
da devolução total, nem mesmo parcial, do dinheiro à arrematante. (') não obstante a 
possibilidade de existirem fraudes aos programas destinados ao escoamento da produção 
rural, as narrativas que deram lastro às investigações são, também, resultado da falta de 
clareza e transparência do programa aos produtores'. 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). 

 
064. Expediente: JF/MOC-1006952-

37.2020.4.01.3807-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4532/2021 Origem: GABPRM3-MMC - 
MARCELO MALHEIROS 
CERQUEIRA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar possível crime descrito no art. 304 do CP. 

Suposta apresentação de Carteira Nacional de Habilitação falsa perante a Polícia 
Rodoviária Federal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Laudo pericial 
concluiu pela autenticidade do documento analisado, visto que foi observada a existência 
de elementos de segurança e a compatibilidade com o documento padrão. Inexistência de 
provas que sustentam a materialidade da falsidade material, tampouco da falsidade 
ideológica. 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). 

 
065. Expediente: JF/MS-IPL-5007831-

36.2020.4.03.6000 - 
Eletrônico  

Voto: 4523/2021 Origem: NUCRIM/PRMS - 
NÚCLEO CRIMINAL DA 
PR/MS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime de porte ou posse irregular de arma de fogo. 

Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Laudo pericial concluiu que a arma 
apreendida não é capaz de realizar disparos. Conforme decisão do STJ, 'A Sexta Turma 
desta Casa, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do 
princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, esclarecendo que 
a ínfima quantidade de munição apreendida, aliada à ausência de artefato bélico apto ao 
disparo, evidencia a inexistência de riscos à incolumidade pública' (AgRg no AREsp 
1797399/MG, Sexta Turma, DJe 02/06/2021). Ausência de lesão ao bem jurídico 
tutelado no caso concreto. Precedente congênere da 2a CCR: 1.22.026.000062/2020-62, 
823a Sessão de Revisão, de 04/10/2021, unânime. Homologação do arquivamento. 



DMPF-e Nº 200/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 26 de outubro de 2021 Publicação: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 46 
 

 
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. 

 

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

 
066. Expediente: JF/PE-0821341-

38.2019.4.05.8300-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4530/2021 Origem: GABPR6-JBS - 
JOAO BERNARDO DA 
SILVA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime de descaminho por parte de representante 

legal de determinada pessoa jurídica privada. Apreensão de mercadorias (caixas 
acústicas, fones de ouvido, adaptadores USB e acessórios para celular), supostamente 
oriundas do exterior, sem documentação probatória de sua regular importação. Revisão 
de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Segundo o laudo pericial, 'Foi determinada 
a origem dos materiais questionados a partir da verificação de inscrições indicativas do 
local de fabricação nas embalagens ou nos próprios produtos questionados, quando 
existentes. Cumpre informar que tal informação não pode ser considerada idônea, de vez 
que não há padrões de comparação disponíveis para cotejo com as embalagens do 
material impugnado'. Assiste razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que, 'para 
efeitos de incidência do tipo supra, é imprescindível a comprovação da origem 
estrangeira, visto que a tipicidade resulta da entrada do produto no território nacional, 
sem o devido recolhimento do tributo. Ocorre que, in casu, não restou configurada tal 
origem, conforme exposto no laudo pericial a informação acerca da procedência 
estrangeira dos bens é inidônea frente a ausência de padrões de comparação'. 
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). 

 
067. Expediente: JF-RJ-5052594-

67.2019.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4513/2021 Origem: GABPR15-AGA - 
ARIANE GUEBEL DE 
ALENCAR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL 

(CP, ART. 297, §4º). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE 
ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO 
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a conduta de A.S.F.N. 
por ter apresentado documento falso (cópia CTPS) e declaração com informação 
inverídica à Comissão de Valores Mobiliário ' CVM instruindo requerimento de 
registro de Auditor Independente ' Pessoa Jurídica à CVM (CP, art. 297, §4º). 2. 
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 3. Conforme parecer da Procuradoria 
Federal Especializada Junto à Comissão de Valores Mobiliários a empresa 
representada pelo investigado A.S.F.N. requereu registro de Auditor Independente ' 
Pessoa Jurídica à CVM, sendo seu pedido indeferido em 03/01/2018. Reapresentado, 
o pedido foi novamente indeferido em 05/07/2018. De acordo com o parecer, o 
investigado alegou ter prestado serviços de auditoria a empresas, entretanto, após 
apuração da área técnica da CVM, foram constatadas divergências nas informações 
quanto aos serviços prestados e os efetivamente declarados na CTPS. 4. Ouvido, o 
investigado: 1) alega exercer atividade profissional de auditor desde 1994 em firmas 
prestadoras de serviços de auditoria independentes; 2) nega ter adulterado sua CTPS; 
3) afirma que possuía duas carteiras profissionais, acreditando que uma delas foi 
retificada junto à empresa; 4) indica que as inconsistências apontadas se devem à 
ausência de recolhimento de algumas contribuições ao INSS, fato que ocasionou 
equívoco de interpretação e, por fim, 5) afirma que jamais teve intenção de fraudar 
certame da CVM, e atribui a divergência de informações a infeliz equívoco, decorrente 
da pressa de encaminhar documentos antigos, não utilizados há longa data. 5. 
Conforme ressaltado pela Procuradora da República oficiante, verifica-se que, no caso, 
'se alguma fraude foi empregada na CTPS, essa foi somente realizada em cópia do 
documento entregue à CVM, sendo certo que a jurisprudência entende que tal prática 
não configura crime, conforme o seguinte precedente: 'A utilização de cópia 
reprográfica sem autenticação não pode ser objeto material de crime de uso de 
documento falso. HC n. 33538/PR, rel. Min. Félix Fischer, j. 2/6/2005)'. No mesmo 
sentido: Precedente 2ª CCR: IPL 5066505-94.2014.4.04.7000, Sessão 670, de 
30/01/2017; NF 1.17.000.000.951/2018-63, Sessão 715, de 21/05/2018; IPL 0815798-
88.2018.4.05.8300, Sessão 799, de 22/02/2021, unânimes. 6. As demais informações 
entendidas como falsas pela CVM continham dados verificáveis que, dentro das 
circunstâncias ora analisadas, evidenciam a inexistência de lesão a bem jurídico 
tutelado pela CVM, tanto que os pedidos do requerente foram indeferidos após 
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conferência das informações. 7. Ausência 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). 

 
068. Expediente: JF-RO-1014755-

31.2021.4.01.4100-IP - 
Eletrônico  

Voto: 4527/2021 Origem: GABPR1-RLPB - 
RAPHAEL LUIS PEREIRA 
BEVILAQUA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar o crime previsto no art. 163, parágrafo único, 

inciso III, do CP. Segundo consta, uma pessoa em situação de rua arremessou um 
objeto em direção à porta de entrada de uma agência da Caixa Econômica Federal; com 
o impacto, o vidro que compõe a porta foi estilhaçado, Revisão de arquivamento (art. 
62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF ao alegar que 'o fato de não 
ser localizada pelos agentes policiais, bem como ter sido identificada dependente 
química, revela tratar-se de pessoa que há muito rompeu seus vínculos sociais, estando 
inserida no já conhecido espectro de abandono imposto pelo Estado a essas pessoas. (') 
o prosseguimento da persecução, com a deflagração da ação penal, é de reduzido 
interesse para o ESTADO, mormente quando se tem em conta o reduzido impacto da 
conduta no bem juridicamente tutelado pela norma penal'. Homologação do 
arquivamento. 

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

 
069. Expediente: JF/SGO/PE-INQ-0820733-

40.2019.4.05.8300 - Eletrônico  
Voto: 4529/2021 Origem: 7A.CAM - 

7A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E 
REVISÃO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Segundo consta, no dia 17 de abril de 2011, alguém subtraiu ou se 

apropriou indevidamente de peças de um caminhão acidentado, supostamente apreendido 
no pátio de uma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, incendiando o referido 
veículo posteriormente. A notícia-crime sugeriu que tais crimes teriam sido praticados 
pelos próprios policiais rodoviários federais que atenderam ao acidente. Promoção de 
arquivamento. Homologação pela 7a CCR/MPF quanto aos crimes de furto/peculato e dano 
imputados a policiais rodoviários federais. Remessa dos autos à 2a CCR/MPF para análise 
do arquivamento no que se refere ao crime de denunciação caluniosa. Revisão (art. 62, IV, 
da LC 75/93). A noticiante (proprietária do veículo) apenas levantou a hipótese de possível 
subtração de peças em razão de seu caminhão ter sido incendiado. O fato de que houve o 
incêndio do caminhão está registrado no livro de ocorrências da unidade policial, e também 
por fotografias apresentadas pela noticiante; todavia não houve o exame pericial em tempo 
hábil, inviabilizando a descoberta das causas. Assiste razão ao membro do MPF oficiante 
ao alegar que 'não tem elementos suficientes, bem como inexistência de um vetor 
persecutório mínimo, para imputar a prática do crime de denunciação caluniosa'. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
070. Expediente: JF-SOR-5001041-

94.2020.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 4531/2021 Origem: GABPRM3-RJCN - 
RUBENS JOSE DE 
CALASANS NETO 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possível crime descrito no art. 299 do CP. Eventual falsidade em 

notas de produtor rural que foram usadas como elementos de prova em uma ação 
judicial, para contagem de tempo de serviço para concessão de benefício do INSS. 
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF 
oficiante ao alegar que "depreende-se dos autos que quem possuía as notas de produtor 
rural era P. D. R. (falecido em 10/03/2021, Oficial do RCPN e Tabelião de Notas de 
Itaoca, SP, Livro C-8, fl. 191, termo 0000000860), que, inclusive, confirmou o trabalho 
realizado por A. em sua propriedade, bem como afirmou que foi o responsável por 
entregar o talonário de produtor a A.. Nesse contexto verifica-se que não foram 
comprovados elementos que indiquem que A. foi o efetivo responsável pela falsidade, 
havendo dúvida quanto a este fato ter sido realizado por P. D. R., o que acaba por 
resultar na ausência da comprovação de dolo por parte de A., eis que ele efetivamente 
teria trabalhado para P., motivo pelo qual carece este Inquérito Policial de justa causa 
apta a determinar seu prosseguimento". Ademais, aplica-se ao caso o Enunciado 91 da 
2a CCR: "A falsa declaração particular de atividade rural para obtenção de benefício 
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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". 
Homologação do arquivamento. 

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

 
071. Expediente: JF-SOR-5005945-

94.2019.4.03.6110-IP - 
Eletrônico  

Voto: 4536/2021 Origem: GABPRM1-OSHJ - 
OSVALDO DOS SANTOS 
HEITOR JUNIOR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Inquérito policial. Possíveis crimes contra a ordem tributária (arts. 1o e 2o da Lei 

8.137/1990). Relato de que o investigado, na qualidade de sócio-administrador de uma 
pessoa jurídica privada, suprimiu o Imposto sobre Produtos Industrializados devido 
pela empresa no ano-calendário de 2013, mediante a omissão na entrega das 
Declarações de Débito e Crédito Tributários Federais e na escrituração de apenas parte 
do valor devido no Livro de Registro de Apuração de IPI e na Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Divergências entre os valores de 
IPI informados na DIPJ e no RAIPI, enviados mensalmente, via SPED, para compor a 
Escrituração Fiscal Digital. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como 
bem ressaltou o membro do MPF oficiante, "em que pese as DCTFs não tenham sido 
apresentadas, a empresa declarou saldo de IPI nas DIPJs relativas aos períodos, não 
havendo, assim, como se sustentar, no que concerne a tais valores, que houve omissão 
de informações às autoridades fazendárias. (...) no que concerne ao saldo de IPI 
declarado em DIPJ, conclui-se que os fatos não se amoldam ao artigo 1º, inciso I, da 
Lei nº 8.137/90, mas ao artigo 2º, inciso II, do mesmo diploma legal. (...) Tendo em 
vista que a consumação dos delitos ocorreram no momento em que se escoou o prazo 
para recolhimento do tributo (15/02/2007 a 15/01/2008 e 25/02/2013 a 24/01/2014), 
conclui-se que, em relação ao delito em questão, encontra-se extinta a punibilidade do 
agente pela prescrição. (...) Já a possível escrituração de maneira equivocada no Livro 
Registro de Apuração do IPI de parcela de IPI apurada a partir notas fiscais eletrônicas 
próprias e terceiros (R$ 71.592,62) pode, em tese, configurar a prática de crime 
previsto no inciso II do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 (...) A alegação de que escrituração 
equivocada das referidas notas fiscais como canceladas ter decorrido de mero equívoco 
mostra-se plausível, até mesmo em razão da notória possibilidade de as informações 
acerca de notas fiscais eletrônicas consignadas no RAIPI serem de fácil verificação 
pela Receita Federal do Brasil por intermédio do confronto com os dados armazenados 
no sistema utilizado para a emissão de tais documentos eletrônicos. Considerando o 
acima exposto, entende-se que as provas reunidas nos autos, até o momento, não 
permitem afirmar que o registro das mencionadas notas fiscais como canceladas no 
RAIPI teve a intenção de 'fraudar a fiscalização tributária', necessária o tipo penal 
previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, e não decorreu de mero equívoco, 
tal como alegam os envolvidos". 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). 

 
072. Expediente: 1.01.000.000161/2020-62 - Eletrônico  Voto: 4517/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI 9.613/98, 

ART. 1º). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). DILIGÊNCIAS 
EFETUADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR, POR ORA, O 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência 
Financeira encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) 
comunicando a realização de operações financeiras consideradas atípicas por pessoas físicas e 
empresas privadas. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei nº 
9.613/98). 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de elementos aptos a indicar a 
prática de crimes financeiros ou de lavagem de ativos ilícitos 3. Por ocasião da 768 Sessão de 
Revisão, de 27/04/2020, a 2ª CCR, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, em razão da necessidade de realização de diligências mínimas capazes de 
elucidar os fatos. 4. Nova promoção de arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). 5. 
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Oficiada, a Receita Federal informou a existência de ações fiscais já encerradas e outras ainda 
não iniciadas, mas não apontou nenhuma em andamento. De qualquer forma, já está 
cientificada dos fatos ora em análise. 6. A Polícia Federal, por sua vez, informou que realizou 
levantamentos preliminares com base no presente RIF, mas não foram encontrados elementos 
que justificassem a continuidade das investigações no momento. 7. Conforme ressaltado pelo 
Procurador oficiante, 'revisado todo o acervo de documentos constante dos autos, a conclusão 
a que se chega é que inexiste, até o presente momento, qualquer fato ou circunstância que possa 
motivar a transformação da informação recebida em investigação concreta. Até mesmo 
eventual perícia contábil, brevemente referida pela 2ª CCR/MPF, demonstra-se de difícil 
execução no presente caso, na medida em que, embora se tente, não se consiga produzir 
quesitação que pudesse resultar em algo útil a uma investigação. Mostra-se necessário, 
portanto, que a informação seja assim mantida, como informação, para eventual utilização 
futura, caso algum fato venha a ser investigado em relação às pessoas físicas e jurídicas citadas 
no RIF'. 8. Realizadas as diligências necessárias, bem como oportunizado o conhecimento dos 
fatos aos órgãos interessados, verifica-se, no momento, a inexistência de elementos que 
justifiquem o prosseguimento da persecução penal. 9. Homologação do arquivamento. 

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

 
073. Expediente: 1.11.000.000367/2019-11 - Eletrônico  Voto: 4462/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de apropriação indébita consistente no 

não repasse à Caixa Econômica Federal, pela Marinha do Brasil, dos valores descontados no 
contracheque de militar aposentado (art. 168 do CP). Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Verificou-se que CEF moveu ação de execução contra o militar, devido ao não 
pagamento de empréstimo, embora o executado tenha alegado terem ocorrido os descontos em 
seus vencimentos. Após diligências, apurou-se que houve acordo entre as partes no referido 
processo de execução, inclusive com sentença homologatória transitada em julgado. Prestados 
os devidos esclarecimentos pela Marinha do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, verificou-
se que os repasses entre a Marinha e a CEF tiveram seu trâmite regular prejudicado, em virtude 
do reajuste de 5% para 20% do desconto obrigatório referente à pensão alimentícia determinado 
por decisão judicial, o que impossibilitou o desconto, no período de agosto de 2013 a abril de 
2015, para que o militar não percebesse, à época, menos de 30% do montante mínimo do 
salário. Fatos elucidados e resolvidos na esfera cível. Inexistência de indícios de crime. 
Carência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
074. Expediente: 1.15.002.000374/2021-60 - Eletrônico  Voto: 4436/2021 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 do crime de estelionato previdenciário (cp, art. 171, §3º), tendo 

em vista a existência de irregularidades no recebimento de benefício de prestação continuada 
ao idoso, no período de 01/08/2009 a 30/09/2018, concomitante ao recebimento de outro 
benefício. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, em 2009, quando 
a investigada começou a receber o benefício de forma cumulada, já contava com 65 anos de 
idade. É possível considerar que a investigada não tinha conhecimento da cumulação indevida, 
tendo em vista se tratar de pessoa idosa e de baixa instrução. Assim, não restou evidenciado o 
dolo de fraudar o INSS, pois não foi empregado meio fraudulento para viabilizar a concessão 
ou manutenção dos benefícios. Trata-se, na verdade, de omissão da segurada com seus deveres 
legais, omissão essa que, do ponto de vista da relevância penal da conduta, não teve o condão 
de enganar ou induzir em erro o INSS ou quem quer que seja, já que bastaria ao INSS proceder 
a um simples cruzamento de dados, como veio a ocorrer posteriormente, para detectar o 
recebimento do outro benefício. Ausência de dolo da investigada. Carência de justa causa para 
o prosseguimento do feito. Precedente congênere 2ª CCR: 1.22.000.001759/2020-49, Sessão 
de Revisão 779, de 08/09/2020, 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). 
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075. Expediente: 1.22.002.000263/2020-38 - Eletrônico  Voto: 4473/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação sigilosa formulada na Sala de 

Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata a possível prática do crime previsto no 
artigo 171, §3º, do Código Penal, por particular contra o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e Caixa Econômica Federal (CEF). Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Visando a instrução do feito, o INSS e a Caixa Econômica foram oficiados para esclarecimento 
dos fatos. Em resposta, verificou-se que a representada não é titular de benefícios concedidos 
pelo INSS, assim como não constam financiamentos imobiliários, empréstimos consignados 
e/ou seguros tendo ela como parte na Caixa Econômica Federal. Os fatos, genéricos, alegados 
na representação não se confirmaram. Inexistência 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). 

 
076. Expediente: 1.24.000.001297/2021-76 - Eletrônico  Voto: 4467/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, §1°-B, inciso I, do CP. 

Apreensão de 10 (dez) unidades do medicamento Minoxidil (voltado para o tratamento de 
calvície e queda de cabelo), de origem estrangeira, proibida pela ANVISA, no valor de R$ 
929,20. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). É certo que a natureza do produto introduzido 
no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo 
à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
No entanto, a ínfima quantidade apreendida no presente caso demonstra que a substância foi 
importada para uso pessoal do investigado, não colocando em risco a saúde pública, mas tão 
somente a saúde do próprio usuário. Ademais, não constam outros registros de procedimentos 
administrativos fiscais em desfavor do autuado. Baixa ofensividade da conduta. Excepcional 
reconhecimento da atipicidade material. Periculosidade contra a saúde da coletividade afastada 
no caso concreto. Precedente da 2ª CCR: Procedimento 1.26.000.002686/2021-44, Sessão de 
Revisão 823, de 04/10/2021, 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). 

 
077. Expediente: 1.25.000.002791/2021-11 - Eletrônico  Voto: 4247/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR IRRISÓRIO DOS TRIBUTOS 

ILUDIDOS (R$ 105,42). APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada 
para apurar a prática do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão de mercadoria de 
origem estrangeira ' SMARTWATCH (RELÓGIO INTELIGENTE) XIAOMI ' sem a devida 
documentação de regular importação, por pessoa jurídica. 2. Mercadoria avaliada em R$ 244,60 
e tributos federais iludidos (II + IPI) no valor de R$ 105,42. 3. O membro do MPF promoveu 
o arquivamento com base no princípio da insignificância. 4. Revisão de arquivamento (art. 62, 
IV, da LC 75/93). 5. Apesar de constar o registro de outro procedimento administrativo anterior 
à presente autuação nos últimos cinco anos ' cujos tributos foram calculados em R$ 1.566,40 ' 
observa-se que o valor dos tributos iludidos, no caso concreto, é irrisório (R$ 105,42), o que 
justifica a aplicação excepcional do princípio da bagatela, principalmente considerando a 
decretação do perdimento do bem. 6. Inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 7. 
Homologação do arquivamento. 

 Deliberação: Após voto da relatora, o Dr. Carlos Frederico Santos apresentou voto-vista pela homologação 
do arquivamento. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto da relatora, Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
078. Expediente: 1.29.000.002122/2021-08 - Eletrônico  Voto: 4520/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira encaminhado pelo Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras - COAF, noticiando que determinada empresa privada é usada de 
forma explícita para movimentar valores de empresa diversa, a qual encontra-se em 
recuperação judicial, com a intenção de deixar a conta zerada de forma a impedir eventuais 
bloqueios judiciais. Art. 11 da Lei 9.613/98. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Visando apurar possível crime antecedente de sonegação fiscal, cuja materialidade depende da 
prévia atuação da Receita Federal, o Procurador da República oficiante requereu ao Juízo da 
22ª Vara Federal de Porto Alegre/RS autorização para compartilhamento das informações 
recebidas do COAF com a Receita Federal, pleito que restou deferido. Após, a Receita Federal 
foi cientificada dos fatos apurados no presente RIF, não havendo, até o momento, resposta que 
permita prosseguir na persecução penal. Na comunicação à Receita Federal o Procurador 
oficiante solicitou ao órgão fiscal que informe, em prazo fixado, as análises e medidas, 
porventura a serem adotadas, bem como, em sendo instaurada fiscalização, seja comunicado o 
seu resultado a este Ministério Público Federal. Adoção das providências cabíveis. Aguardo do 
resultado das diligências fiscais. Inexistência, por ora, 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). 

 
079. Expediente: 1.29.011.000279/2021-61 - Eletrônico  Voto: 4471/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BAGÉ-
RS 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, II). Apreensão 

de 06 (seis) latas de cerveja,11 (onze) garrafas de vinho e 01 (um) pote de azeitonas. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Considerando a quantidade e o tipo de 
mercadoria apreendida, a aplicação da pena de perdimento e, sobretudo, por se tratar de itens 
com aparente destinação não comercial, ou seja, para uso próprio do agente, impõe-se o 
reconhecimento da ausência de utilidade da ação penal e, consequentemente, de interesse de 
agir. Medida administrativa suficiente para a prevenção e repressão do ilícito. 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). 

 
080. Expediente: 1.34.016.000326/2021-67 - Eletrônico  Voto: 4468/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima encaminhada à Polícia Federal noticiando eventual 

prática de delitos relacionados a desembaraço aduaneiro por particular através de uma empresa 
privada, além do possível envolvimento de outras empresas e pessoas na prática de outros 
crimes. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências para a 
elucidação dos fatos, visto tratar-se de notícia anônima e vaga. Após o levantamento de 
informações sobre os representados, o Delegado da Polícia Federal pontuou que 'a narrativa 
apresentada pelo denunciante carece de elementos mínimos aptos a ensejar a instauração de 
inquérito policial. Cuida-se, com efeito, de relatos genéricos, como por exemplo, "Pode ser nota 
frias (sic), contrabando descaminho roubo, formação de quadrilhas (...)". Desta feita, não há 
fato certo e determinado, por ora, a investigar. Por outro lado, uma vez que se individualizaram 
pessoas físicas e jurídicas, bem como porque há o relato de possíveis fraudes no âmbito de 
desembaraço aduaneiro, acredita-se ser o caso de remessa do presente expediente à Delegacia 
da Receita Federal em Sorocaba/SP, para que esse órgão, dentro de suas possibilidades e de 
acordo com seu planejamento estratégico, inicie procedimento de fiscalização tributária em 
face dos envolvidos'. Inexistência, por ora, de elementos que justifiquem o prosseguimento da 
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persecução penal. Cientificação dos fatos à Receita Federal para adoção das providências 
necessárias. Homologação do arquivamento. 

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

 
081. Expediente: 1.35.000.000946/2021-38 - Eletrônico  Voto: 4464/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por assessora jurídica do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Sergipe ' CREA/SE noticiando que engenheiro civil teria praticado o 
crime de desacato (CP, art. 331), uma vez que, ao se referir a um parecer jurídico lançado pela 
representante, o representado teria feito a seguinte afirmação 'foi a senhora que fez o parecer 
jurídico, aliás, parecer não, pois `aquilo' não é parecer'. Após tal afirmação, o profissional teria 
continuado a falar em tom muito elevado, culminando com o término da ligação pela assessora. 
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Para a caracterização do crime de desacato é 
necessária a existência do elemento subjetivo especial, qual seja, a vontade livre e consciente de 
desprestigiar a função pública do ofendido, a intenção ultrajante. No caso, embora o discurso 
utilizado pelo representado seja inadequado e, até certo ponto, censurável, a conduta narrada 
apresenta baixo grau de reprovabilidade e lesividade, sendo que, possivelmente, decorreu de simples 
irritação, descontentamento ou estado de ânimo alterado. Inexistência de justa causa para o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 
082. Expediente: JF/ES-0009159-

84.2012.4.02.5001-*APE - 
Eletrônico  

Voto: 4506/2021 Origem: GABPR4- -  

 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, que não foi aceita pelo órgão ministerial. As 
negociações foram encerradas, visto que não houve ajuste entre as partes. Recurso 
apresentado pelo réu 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 acusado, 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 
083. Expediente: JF/MG-1006232-

24.2021.4.01.3811-
QUEBRA_SIG - Eletrônico  

Voto: 4477/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 
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 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 241-

A da Lei nº 8.069/90, tendo em vista que o investigado teria divulgado imagem de 
pornografia infantil na Internet, em sala de Bate-Papo UOL. O Procurador da República 
oficiante requereu o declínio de competência em favor da Justiça Federal em 
Divinópolis/MG. Observa-se que o Procurador da República oficiante impugna a 
especialização da 35ª Vara Federal Criminal da SJMG, por meio da Resolução PRESI 
5747798, do TRF ' 1ª Região, para processar e julgar crimes cibernéticos próprios e 
crimes praticados contra criança e adolescentes pela internet; pleiteia o declínio de 
competência em favor de uma das Varas Federais de Divinópolis/MG, tendo em vista o 
domicílio do investigado (Oliveira/MG). Discordância do Juízo da 35ª Vara Federal 
Criminal da SJ/MG. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso 
IV, da LC nº 75/93. De fato, embora respeitável o entendimento manifestado pelo 
Procurador da República oficiante, não merece acolhida. Com efeito, em princípio, não 
se observa inconstitucionalidade, ilegalidade ou irregularidade na instituição de varas 
especializadas para o processamento e julgamento de determinadas categorias de crimes. 
Com efeito, não se há, em princípio, ilegalidade na especialização da 35ª Vara Federal 
Criminal da SJMG, por meio da Resolução PRESI 5747798, do TRF ' 1ª Região, para 
processar e julgar crimes cibernéticos próprios e crimes praticados contra criança e 
adolescentes pela internet. Nesse sentido, a jurisprudência do STF: 'O Poder Judiciário 
tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se 
insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização 
judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que 
depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos 
regimentos internos dos tribunais' (HC 91024, Órgão julgador: Segunda Turma, 
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 05/08/2008, Publicação: 22/08/2008); 
'Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação 
da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do 
devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis' (HC 108749 / DF, 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/04/2013, Publicação: 07/11/2013, 
Órgão julgador: Segunda Turma). Precedente 2ª CCR: 1003802-60.2020.4.01.3803, 799ª 
Sessão Ordinária de 22/02/2021, unânime. Competência da 35ª Vara Federal Criminal 
da SJMG. Atribuição do Órgão do Ministério Público Federal com atuação na 35ª Vara 
Federal Criminal da SJMG. 

 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). 

 
084. Expediente: JF-AÇA-5000076-

91.2021.4.03.6107-PIMP 
- Eletrônico  

Voto: 4481/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 7ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ARAÇATUBA/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 

289). Em 11-12-2020, em um depósito de bebidas, localizado em Penápolis-SP, 
determinado indivíduo recebeu, como troco pela compra de um maço de cigarros, uma 
nota de R$ 50,00 falsa. Retornou ao local cerca de dez minutos depois; embora 
questionado o dono, este recusou-se a efetuar a troca, alegou que a nota entregue como 
troco era de um modelo mais novo. Sem consenso, a Polícia Militar foi acionada. O 
laudo pericial confirmou a inautenticidade; consignou que a cédula questionada 
poderia ser confundida com cédula autêntica por pessoa de atenção/vigilância média, 
uma vez que possui dimensões similares àquelas apresentadas por cédulas emitidas 
pela Casa da Moeda; contém, inclusive, impressão em tonalidade suave; simula a 
marca d'água, fio de segurança e microletras presentes em cédulas autênticas. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou os 
seguintes fundamentos: (1) não há evidência de que a nota foi posta em circulação, no 
depósito, com conhecimento da falsidade, pois, apesar do eventual controle para evitar 
receber e repassar notas falsas, falhas podem acontecer; (2) no crime de moeda falsa, 
não há modalidade culposa; exige-se, para a configuração do crime, a demonstração 
da intenção do agente, que consiste na somatória da consciência (elemento intelectual) 
e a vontade (elemento volitivo) de realizar a conduta descrita no tipo incriminador; (3) 
não é possível concluir se alguém no depósito sabia da falsificação ao se disponibilizar 
a nota e não se descortinam linhas investigativas que possam esclarecê-lo; (4) aplicável 
o Enunciado n° 60/2ª CCR. Discordância do Juízo Federal; entendeu, em síntese, que 
há necessidade de aprofundamento do caso, não se podendo concluir, desde logo, pela 
aplicação do Enunciado nº 60/2ª CCR. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da 
LC nº 75/93. Na hipótese, as circunstâncias indicam que o dono do depósito de bebidas 
desconhecia a falsidade da cédula de R$ 50,00. Ademais, o laudo pericial apontou que 
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a cédula questionada poderia ser confundida com cédula autêntica por pessoa de 
atenção/vigilância média, uma vez que possui dimensões similares àquelas 
apresentadas por cédulas emitidas pela Casa da Moeda, contendo, inclusive, impressão 
em tonalidade suave, simulando a marca d'água, fio de segurança e microletras 
presentes em cédulas autênticas. Sem elementos, portanto, capazes de demonstrar a 
intenção inequívoca, por parte do dono do depósito de bebidas, de praticar a conduta 
descrita no tipo penal. Adequada a aplicação 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". 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). 

 
085. Expediente: JF/MRE-1000412-

91.2021.4.01.3821-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4476/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG 

 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). O fato pode ser assim resumido: no dia 17-10-2016, 
policiais militares, com a finalidade de cumprir um mandado de busca e apreensão, 
entraram na residência de K.M.G.F., e K.F.S., em Leopoldina/MG. Na ocasião, foram 
apreendidas as seguintes quantidades de cigarros: 390 maços da marca GIFT; 70 maços 
da marca OUTBACK e 06 maços da marca FLY, totalizando 466 maços. A investigada 
K.F.S., filha de K.M.G.F., afirmou, em sede policial, que revende os cigarros para o 
irmão, W.J. e possui nota fiscal. Por sua vez, W.J., confirmou a propriedade dos cigarros 
apreendidos, afirmou possuir uma tabacaria e apresentou nota fiscal na qual constavam a 
aquisição dos cigarros das marcas GIFT e OUTBACK. O Procurador oficiante promoveu 
o arquivamento dos autos em razão das marcas GIFT e OUTBACK possuírem registro na 
ANVISA, sendo de procedência nacional; restaria somente a importação irregular de 06 
maços de cigarro da marca FLY; assim, aplicou o disposto no Enunciado nº 90 desta 2ª 
CCR. Discordância do Juízo Federal em razão do investigado W.J., ser investigado em 
Inquérito Policial pela prática do crime de descaminho. Remessa dos autos nos termos do 
art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Preliminarmente, verifica-se que 
o registro criminal que o investigado possui diz respeito a crime cometido no ano de 2018. 
Trata-se de fato posterior aos fatos aqui apurados. Dessa forma, considerada a apreensão 
de 06 maços de cigarros de origem estrangeira ocorreu em momento posterior, não pode 
ser considerado o registro como mau antecedente. Ainda, não se verifica utilidade em 
mover toda a máquina estatal, com dispêndio de recursos públicos, para levar a cabo 
processo pela comercialização, de forma irregular, de somente 06 maços de cigarro. 
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). 

 
086. Expediente: JF/PR/FOZ-5011356-

63.2021.4.04.7002-PIMP - 
Eletrônico  

Voto: 4482/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE FOZ DO 
IGUAÇU 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334, § 

1º, inciso IV, do CP) e contrabando (art. 334-A, §1º, V, do CP). Envio, pela Receita 
Federal, de Representação Fiscal para Fins Penais, com informações sobre a apreensão, em 
14-12-2019, de mercadorias estrangeiras em poder de determinada pessoa, sem 
comprovação de sua regular internalização no país (12 pares de meia, 50 isqueiros, 12 
cuecas, 20 maços de cigarros, dentre outros). Valor total das mercadorias apreendidas: R$ 
2.001,85. Valor total dos impostos evadidos: R$ 966,32. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, mesmo 
existindo reiterações delitivas. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos 
termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. Quanto ao crime de descaminho, 
não obstante o valor dos tributos iludidos fique aquém daquele tido como parâmetro para 
aferição da insignificância da ação delituosa (R$ 20.000,00), tem-se que a reiteração da 
conduta ilícita obsta a incidência da tese da bagatela. In casu, a autuada ostenta diversos 
registros fiscais nos últimos 5 anos (além deste registro, há mais 16 registros por 
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descaminho e/ou contrabando entre 2017 e 2019), o que impede que o fato seja considerado 
como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 
20.000,00. Hipótese de habitual praticante do delito, bem como de efetiva e flagrante 
ocorrência de lesão à ordem tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 
Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 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)". Quanto 
ao crime de contrabando, embora a quantidade de maços de cigarros (20 maços) fique 
aquém daquela tida como parâmetro para aferição da insignificância da ação delituosa 
(1.000 maços), tem-se que o contrabando foi praticado no mesmo contexto fático do 
descaminho. Além disso, a reiteração da conduta ilícita obsta a incidência da tese da 
bagatela. A autuada ostenta mais 16 registros por descaminho e/ou contrabando entre 2017 
e 2019 além deste registro, demonstrando habitualidade delitiva. Nesse contexto, resta 
impossibilitada a incidência do princípio da insignificância também em relação ao crime 
de contrabando. Aplicação do Enunciado nº 90 da 2ª CCR (177ª Sessão de Coordenação, 
de 16.03.2020). Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do MPF 
para prosseguir na persecução penal. 

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

 
087. Expediente: JF-CPS-0003672-

53.2016.4.03.6105-
APORD - Eletrônico  

Voto: 4447/2021 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 MPF 

ofereceu denúncia contra os réus L.N.M., e R.N.M., como incursos no crime previsto 
no art. 299 do CP, na forma do art. 71 do CP, em síntese, pela prática dos seguintes 
fatos: os réus, nos anos 2008 a 2010, na qualidade de administradores da empresa, 
realizaram 43 operações de importação e ocultaram a real adquirente das mercadorias 
(DIs ideologicamente falsas). Denúncia recebida em 26-04-2016. Instado, o MPF 
entendeu pelo não cabimento do ANPP em virtude dos réus possuírem conduta 
criminal habitual e reiterada. A defesa peticionou nos termos do 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, o réu L.N.M. teve 
sentença condenatória em primeiro grau, tendo sido reconhecida a prescrição retroativa 
por fato análogo; há também outra condenação transitada em julgado, e outra em grau 
de recurso, por crimes semelhantes; já o réu R.N.M. possui 01 condenação transitada 
em julgado também por fatos semelhantes. 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 e habitual. 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). 

 
088. Expediente: JF/MG-0009472-

42.2019.4.01.3800-APN - 
Eletrônico  

Voto: 4451/2021 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 dos crimes previstos no art. 70 da Lei nº 4.117/62, art. 304 e art. 
298 do CP. Constam dos autos os seguintes fatos: (1) o réu instalou e utilizou meio de 
telecomunicações consubstanciado em rádio clandestina, sem autorização da ANATEL. 
(2) No curso das investigações policiais, o réu fez uso de documento particular que sabia 
ser materialmente falso perante Delegado da Polícia Federal. A denúncia foi recebida 
pelo Juízo em 11-04-2019. Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP em 
razão do encerramento da instrução e da ausência de confissão do réu em sede judicial. 
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, cabe registar que o art. 28-A, § 14 do CPP, 
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com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em vigor 
após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou seja, no dia 23-01-2020. No caso, 
a denúncia foi recebida no dia 11-04-2019, antes da vigência da nova regra. Desta forma, 
cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. Quanto à ausência de confissão, 
observa-se que não há óbice à sua promoção no momento processual, ou seja, durante a 
negociação do ANPP e na própria ação penal, dado a confissão ser parte integrante do 
ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. Necessidade de retorno dos autos 
à 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). 

 
089. Expediente: JF/PR/CUR-5054743-

37.2021.4.04.7000-IANPP - 
Eletrônico  

Voto: 4459/2021 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. O réu foi denunciado 

pela prática dos crimes descritos no art. 288, caput, do CP, art. 2º, inciso IX, da Lei 1.521 
e art. 171, caput, do CP, este na forma do art. 71 do CP; e art. 168, caput e § 2º, e art. 173, 
caput, todos da Lei 11.101/2005, em continuidade delitiva. A conduta delitiva pratica pelo 
denunciado, que trabalhava em uma corretora de criptomoedas e atraía clientes para investir 
recursos pessoas na plataforma do grupo investigado, foi objeto de investigação no âmbito 
da 'Operação Daemon', a qual foi deflagrada em 2021, contra grupo suspeito de desviar 
milhões de reais em negociações com criptomoedas no Estado do Paraná. O Juízo Federal 
recebeu a denúncia em 2021. O MPF manifestou-se pelo não cabimento do ANPP, com os 
seguintes fundamentos: (1) os crimes foram cometidos em concurso material; a soma das 
penas mínimas é superior ao limite de 04 anos; (2) a gravidade do delito que lesou milhares 
de pessoas, juntamente com o andamento de processo de falência do grupo empresarial 
principal. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente, trata-
se de fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, de 24-12-2019 (DO de 24-12-2019), que incluiu 
regra do art. 28-A do CPP sobre o ANPP. Ressalvo entendimento pessoal quanto ao não 
cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98 da 2ª 
CCR/MPF, que acolho 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 questão da 
insuficiência da medida em razão da alta reprovabilidade na conduta do agente, cumpre 
inicialmente registrar que a 2ª CCR/MPF firmou entendimento no sentido de que a 
gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias inerentes ao tipo penal pelo qual o corréu 
foi denunciado não são capazes, por si sós, de impedir o oferecimento do acordo de não 
persecução penal. Precedentes: IANPP 0003514-56.2015.4.03.6000, Sessão de Revisão nº 
778, de 17/08/2020; IANPP 1.00.000.013952/2020-90, Sessão de Revisão nº 786, de 
19/10/2020; IANPP 5070557-54.2020.4.02.5101, Sessão de Revisão nº 796, de 
01/02/2021, todos unânimes. Entretanto, no caso dos autos, o ANPP não seria suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que o réu se associou a outros indiciados 
para a prática criminosa no âmbito de operações financeiras em plataformas digitais de 
moedas virtuais. Ademais, de fato, considerando a prática dos crimes com concurso 
material, a soma das penas mínimas dos crime, conforme exposto, impossibilita a 
celebração do acordo de não persecução penal. Inviabilidade de oferecimento do ANPP. 

 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). 

 
090. Expediente: JF-RJ-2003.51.01.536460-3-

*APE - Eletrônico 
(0536460-52.2003.4.02.5101) 

Voto: 4450/2021 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. RECUSA DO 

MPF EM OFERECER O ANPP. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO DA 
INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 
(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente 
de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação penal na qual a ré foi denunciada pela 
prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297 do CP. 2. Consta dos autos que a 
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denunciada foi presa ao tentar ingressar nos Estados Unidos, em 11-10-2003, com sua 
filha menor, munida de passaportes com vistos consulares falsos, os quais foram 
apreendidos pela Polícia Federal no Brasil. 3. Instado, o MPF entendeu não ser aplicável 
o ANPP, com os seguintes fundamentos: (1) por ser insuficiente para a reprovação e a 
prevenção do crime; (2) 'em que pese a pena cominada ao delito em tese permitisse o 
oferecimento do acordo, há que se ressaltar que o uso do visto falso no contexto descrito 
na denúncia está relacionado a levar uma criança, menor de idade a outro país. Dessa 
forma, o falso de que ora se trata transcende um mero emprego de documento para 
comprovar alguma situação perante as autoridades, pois se colocou em risco o bem estar 
de uma criança (nasc. em 13/09/2000), a qual vivenciou todo o constrangimento e 
transtornos de uma deportação. É dizer: a denunciada, mediante o uso do visto falso, 
acarretou maior dano e situação vexatória e constrangedora à criança, bem como, ao 
efetuar pagamento pelo documento, revelou desprezo a todo o sistema necessário a 
obtenção do visto'. 4. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Os autos 
foram remetidos à 2ª CCR. 5. Inicialmente, cabe registar que o art. 28-A, § 14 do CPP, 
com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24-12-2019 (DO de 24-12), entrou em vigor 
após decorridos 30 dias de sua publicação oficial; ou seja, no dia 23-01-2020. No caso, a 
denúncia foi recebida no dia 28-10-2009, antes da vigência da nova regra. Desta forma, 
cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. 6. Superada essa questão, tem-se 
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. No caso, não se verifica gravidade 
exacerbada da conduta examinada nestes autos, apta a obstaculizar o oferecimento do 
ANPP. 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 demais 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). 

 
091. Expediente: JF-RJ-5082146-

09.2021.4.02.5101-*APE 
- Eletrônico  

Voto: 4489/2021 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. 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 REQUISITO EXIGIDO 
PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 ANOS. 
MEDIDA INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME, 
NO CASO CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. 
Incidente de ANPP instaurado no âmbito da ação penal proposta em desfavor de 
denunciado pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 
11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I). Segundo consta, em 03-01-2021, nas 
dependências do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/RJ, o investigado foi preso 
em flagrante delito ao tentar embarcar em um voo, com destino final no Aeroporto de 
Londres e conexão no Aeroporto Charles de Gaulle, Paris. Na ocasião, o investigado 
transportava, para entregar a terceiros, no exterior, sem autorização legal ou 
regulamentar, 04 embalagens contendo substância identificada como cocaína, 
perfazendo massa bruta total de 4,4 kg, substância entorpecente que determina 
dependência física e psíquica relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de uso 
proscrito no Brasil. A denúncia foi recebida provisoriamente em 30-07-2021. 2. A 
Procuradora da República oficiante não ofereceu o ANPP, com os seguintes 
fundamentos: (1) não estão preenchidos os requisitos legais necessários à celebração 
do ANPP (art. 28-A do CPP); (2) não há confissão do denunciado; (3) trata-se de 
infração penal com pena mínima superior a 04 anos, em razão da imputação de crime 
de tráfico de drogas. 3. A defesa apresentou recurso; alega, em síntese, que a confissão 
é pressuposto para a celebração do acordo e não para seu oferecimento; trata-se 
evidentemente de um caso de tráfico privilegiado, com a incidência imperiosa da causa 
de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); o 
denunciado é primário, de bons antecedentes, não se dedica as atividades criminosas e 
é entregador em aplicativo de comida. 4. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 
fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Com relação à confissão formal e 
circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua promoção neste 
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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 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". 6. Contudo, no caso concreto, verifica-se que a denúncia classificou a 
conduta do denunciado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. A 
pena mínima cominada ao crime do art. 33 é de 05 anos de reclusão; 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, prevê que 
as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. A regra prevê 
os seguintes requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente, a saber: (1) o 
agente ser primário, de bons antecedentes; (2) não se dedique às atividades criminosas; 
e (3) não integre organização criminosa. Na hipótese, a defesa alega que o denunciado 
é primário, de bons antecedentes, não se dedica as atividades criminosas e é entregador 
em aplicativo de comida. Entretanto, no caso, o denunciado, em 03-01-2021, foi preso 
em flagrante delito, nas dependências do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/RJ, 
ao tentar embarcar em um voo, com destino final no Aeroporto de Londres e conexão 
no Aeroporto Charles de Gaulle, Paris, transportando, para a entrega a terceiros, no 
exterior, sem autorização legal ou regulamentar, 04 embalagens contendo substância 
identificada como cocaína, perfazendo massa bruta total de 4,4 kg, substância 
entorpecente que determina dependência física e psíquica relacionada na Lista de 
Substâncias Entorpecentes de uso proscrito no Brasil. 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 ANPP, tendo em vista que a pena 
mínima do crime imputado ao denunciado, na denúncia, é superior a 04 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 requisito previsto 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). 

 
ORIGEM INTERNA 
NÃO PADRÃO 
092. Expediente: 1.15.000.001374/2021-05 - Eletrônico  Voto: 4423/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CÁCERES-MT 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: RECURSO AO PGR. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO 

MEMBRO DO MPF SUSCITANTE (PR/SP), OFICIANTE NO LOCAL DO 
DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. RECURSO APRESENTADO 
CONTRA O ACORDÃO DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REMESSA DOS AUTOS AO EXMO. 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 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, 
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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 negativo de 
atribuições; ressalta que a apreensão das mercadorias não ocorreu nos Correios, sendo 
inaplicável o Enunciado nº 95 da 2ª CCR. 5. Na 817ª Sessão Ordinária, de 09-08-2021, esta 2ª 
CCR deliberou pelo conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação 
da atribuição membro do MPF suscitante (PR/SP) para prosseguir nas investigações. 6. 
Interposição de recurso. O Procurador recorrente alega, basicamente, o seguinte: 'o caso em 
questão parece não se referir à apreensão de mercadoria remetida via Correios no contexto do 
comércio eletrônico, mas de retenção de encomenda transportada por empresa de carga. Em 
outras palavras, de acordo com o entendimento do subscritor, trata-se de hipótese estranha ao 
campo de incidência do entendimento sumulado pelo órgão de coordenação e revisão 
ministerial federal no Enunciado 95, motivo por que entende não existir atribuição para atuar 
no feito'. 7. Revisão (2ªCCR) 8. Manutenção integral da deliberação desta 2ª Câmara na 817ª 
Sessão Ordinária, de 09-08-2021, pela não atribuição do membro do MPF suscitante (PR/SP) 
para prosseguir nas investigações, por seus próprios fundamentos. 9. Remessa dos autos ao 
Exmo. Procurador-Geral da República. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da 
decisão da 2ª Câmara e pela remessa dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
093. Expediente: 1.34.001.007836/2021-24 - Eletrônico  Voto: 4487/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de Representação DERATSP-ECAD, oriunda da Receita 

Federal do Brasil, com as seguintes informações: (1) apresentação, para obtenção de CPF, 
perante a Receita Federal, de RG falso, tendo em vista que o número é inválido para a SSP/SP. 
O CPF foi declarado nulo e os efeitos de todas as utilizações dele; (2) O CPF foi utilizado de 
forma contínua com o intuito de transferir empresas para determinada pessoa, possivelmente, 
com o objetivo de excluir antigos sócios da responsabilidade pelas relações efetuadas, com a 
colaboração ou não de determinada senhora. A Procuradora da República oficiante, em relação 
ao fato (1), entendeu que a atribuição para apuração do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 é 
atribuição do MPF. Em relação ao fato (2), promoveu o declínio de atribuições, por falecer 
atribuição ao MPF para apuração, tendo em vista a ausência de ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União, de forma que, quanto a esses fatos, a atribuição caberia ao Ministério 
Público Estadual. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Embora respeitáveis 
as razões invocadas pela Procuradora da República oficiante, quanto ao declínio de atribuições, 
verifica-se, na hipótese, que a atribuição e, por consequência, a competência para o 
processamento do feito, em sua integralidade, é federal. O fato delituoso (1) foi praticado no 
âmbito da Receita Federal. O fato (2), ainda que envolva transferência de empresas, ocorreu 
com a utilização de CPF emitido pela Receita Federal, com base em RG falso; o CPF, inclusive, 
foi declarado nulo, bem como os efeitos de todas as utilizações dele. Aplicável ao caso a Súmula 
nº 122/STJ: "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". Evidenciado, nesses termos, diante do caso em análise, o interesse federal 
para o processamento do feito em sua integralidade, pois as condutas delituosas atentaram 
contra bens, serviços e/ou interesse da União. Os fatos criminosos atingiram interesse e/ou 
serviços da Receita Federal. Elementos de informação que legitimam a atribuição do MPF para 
dar prosseguimento ao feito em sua integralidade. 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). 

 
094. Expediente: 1.11.000.000131/2021-91 - Eletrônico  Voto: 4446/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada com base em Ofício enviado pelo Juízo Federal em Alagoas, com cópia 

do Processo Pje nº 0529539-91.2020.4.05.8013, para apurar eventual prática do crime de 
falsidade ideológica (CP, art. 299). Consta dos autos que o investigado afirmou, em juízo, que 
residia em Flexeiras/AL há 20 anos; juntou documento com declaração de que residia em São 
Luiz do Quitunde/AL, para comprovar a condição de trabalhador rural para receber benefício 
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previdenciário. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por 
entender atípica a conduta; entendeu cabível, como medida repressiva, a aplicação da litigância 
de má-fé. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme a jurisprudência do 
STJ 'Eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido judicial são crimes autônomos, 
que não se confundem com a imputação de `estelionato judicial'' (RHC 88.623/PB, Sexta 
Turma, DJe 26/03/2018). Logo, o fato de a conduta ora em análise não configurar estelionato 
judiciário não impede a persecução penal para apurar o falso utilizado na ação judicial. 
Precedente da 2ª CCR: NF 1.19.001.000087/2021-11, 822ª Sessão de Revisão, em 13/09/2021, 
unanimidade; NF 1.19.001.000097/2021-56, 822ª Sessão de Revisão, em 13/09/2021, 
unanimidade; Precedentes do STJ: AgRg no RHC 98041, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 
Turma, DJe 04/09/2018; RHC 53461, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 
07/05/2015. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

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

 
095. Expediente: 1.32.000.000637/2021-70 - Eletrônico  Voto: 4480/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada a partir de representação fiscal para fins penais para apurar possível 

prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). Apreensão, em 22-03-2021, de embalagem 
postal contendo mercadorias (54 itens entre fones de ouvido, capa e acessórios para celular), 
de origem estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação, tendo 
como remetente determinada empresa, com domicílio em São Paulo/SP. As mercadorias foram 
avaliadas em R$ 849,67. Tributos iludidos no valor de R$ 424,84. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância, mesmo 
existindo outros registros fiscais anteriores, nos últimos 05 anos, em nome da empresa. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 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, a empresa tem outros registros fiscais anteriores, nos últimos 05 
anos, o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal (segundo 
os autos, há outros 06 processos/registros em nome da empresa entre 2018 e 2021), 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). 

 
PADRÃO 
Outras deliberações(Declínio) 
096. Expediente: JF-ATM-1001283-

06.2020.4.01.3903-IP - 
Eletrônico  

Voto: 4437/2021 Origem: GABPRM2-LEPVA - 
LUIS EDUARDO PIMENTEL 
VIEIRA ARAUJO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial instaurado, a partir da prisão em flagrante de três indiciados, para 

apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV (por todos os 
autuados), art. 304 (por A.S. dos S.) e art. 307 (por F.T.R.) do CP. 1) Suposta prática 
do crime de furto qualificado à agência dos Correios de Vitória do Xingu/PA (art. 155, 
§ 4º, inciso IV, do CP). Revisão de arquivamento. Dois homens haviam pulado o muro 
da agência dos correios e outros dois haviam ficado do lado de fora 'fazendo vigia'. 
Conforme informações colhidas pela autoridade policial, os agentes "não quebraram 
cadeado ou arrombaram a agência e apenas pularam o muro para dentro e depois 
pularam o muro para fora, sem levar nenhum objeto e sem danificar nenhum bem dos 
Correios". Disse o policial militar que atendeu a ocorrência acreditar que os agentes 
pularam o muro "para fazer uma averiguação do prédio e depois voltar lá com as 
ferramentas necessárias para furtar a agência dos Correios'. Os três indivíduos autuados 
em flagrante negaram a intenção de furtar a agência dos Correios, embora dois deles 
tenham admitido que pularam o muro do estabelecimento, um "para fumar maconha e 
defecar" e o outro "para urinar". Ausência de materialidade delitiva. Homologação do 
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arquivamento. 2) Possível crime de uso de documento falso (art. 304 do CP). 
Apresentação ao policial militar de carteira de identidade falsa, emitida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Ceará. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 
da 2ª CCR). Documento apresentado a policial militar estadual. 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 arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
Homologação do Declínio de atribuição 
097. Expediente: 1.13.000.001175/2021-63 - Eletrônico  Voto: 4432/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
AMAZONAS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato, instaurada em decorrência da comunicação automática pelo COAF, o qual 

noticia, em síntese, o seguinte: (1) operações financeiras suspeitas realizadas por cidadão, 
residente no Município de Manaus/AM, cadastrado como vendedor, assalariado de uma pessoa 
jurídica com renda mensal de R$ 1.329,12; (2) no RIF, consta que o representado não possui 
ligações societárias em empresas e seu último vínculo empregatício foi em 2019; (3) o vendedor 
assalariado apresenta grande volume de depósitos, grande parte em espécie e oriundos de região 
de fronteira; (4) os dois principais destinatários de recursos são investigados em inquéritos 
policiais perante a Polícia Civil, um por peculato e corrupção passiva, e outro por lavagem de 
dinheiro do tráfico de drogas. Estas informações foram corroboradas pelo relatório ASSPA. 
Houve movimentação de mais de R$ 4 milhões de reais entre 03-06-2019 a 18-02-2021, cujos 
recursos foram provenientes de TED e DOC bancários. Revisão de declínio de atribuições 
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Verifica-se que as movimentações financeiras, de fato, são 
incompatíveis com a renda mensal do noticiado. Contudo, não foram encontrados elementos 
que indiquem a prática de crime de competência da Justiça Federal (art. 109, incisos IV, V, VI, 
IX, X, da CF) de modo a fixar, nesse momento, a atribuição do MPF. 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). 

 
098. Expediente: 1.17.000.001645/2021-40 - Eletrônico  Voto: 4438/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação fiscal para fins penais que dá conta de 

possível cadastro irregular de microempreendor individual (MEI) em nome, por terceiro, sem 
o seu conhecimento da noticiante. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). A Representação Fiscal para Fins Penais noticia apenas que foi anulada a inscrição no 
CNPJ para o MEI contestado, tendo ainda sido informado à Junta Comercial; mas não noticia 
nenhum prejuízo à União, seja de cunho tributário ou não. Assim, não há como se reconhecer 
a competência federal da Justiça Federal (art. 109, incisos IV, V, VI, IX, X, da CF); e, por 
consequência, a atribuição do Ministério Público Federal. 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). 

 
099. Expediente: 1.26.000.003133/2021-17 - Eletrônico  Voto: 4470/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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 Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). O investigado fez uso 
de documentação falsa, oriunda de universidade estrangeira (Universidad Maria Auxiliadora ' 
UMAX, situada no Paraguai), perante uma Faculdade de Medicina de Olinda (instituição 
privada de ensino superior), com a finalidade de se matricular no curso. A Procuradora da 
República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes 
fundamentos: (1) ausência de elementos que comprovem a existência de infração penal em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União que justifique a competência da Justiça 
Federal; (2) a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito está 
afastada, uma vez que a infração penal foi, em tese, perpetrada contra instituição privada de 
ensino superior; (3) a esse respeito o STJ tem pacífica jurisprudência quanto à competência da 
Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 104: 'Compete à Justiça Estadual o processo e 
julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativa a estabelecimento 
particular de ensino'; (4) o crime, praticado por particular, sem qualquer respaldo da instituição 
privada de ensino superior, não atentou contra o funcionamento da instituição, nem teve relação 
com registro de diploma perante órgão público competente. Revisão do declínio de atribuições 
(Enunciado n° 32). De fato, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses previstas na 
competência criminal da Justiça Federal (art. 109, incisos IV, V, VI, IX, X 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). 

 
100. Expediente: 1.26.000.003136/2021-42 - Eletrônico  Voto: 4501/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). O investigado fez uso 

de documentação falsa, oriunda de universidade estrangeira (Universidade Cristã da Bolívia - 
UCEBOL), perante a Faculdade de Medicina de Olinda (instituição privada de ensino superior), 
com a finalidade de matricular-se no curso. O Procurador da República oficiante promoveu o 
declínio de atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) ausência de 
elementos que comprovem a existência de infração penal em detrimento de bens, serviços ou 
interesse da União que justifique a competência da Justiça Federal; (2) a competência da Justiça 
Federal para o processamento e julgamento do feito está afastada, uma vez que a infração penal 
foi, em tese, perpetrada contra instituição privada de ensino superior; (3) a esse respeito, o STJ 
tem pacífica jurisprudência quanto à competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 
nº 104: "Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso 
de documento falso relativa a estabelecimento particular de ensino"; (4) o crime, praticado por 
particular, sem qualquer respaldo da instituição privada de ensino superior, não atentou contra 
o funcionamento da instituição, nem teve relação com registro de diploma perante órgão 
público competente. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32). De fato, o caso em 
tela não se enquadra nas hipóteses previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 
109, incisos IV, V, VI, IX, X, 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). 

 
101. Expediente: 1.30.001.003311/2021-69 - Eletrônico  Voto: 4445/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de manifestação anônima realizada na Sala de Atendimento 

ao Cidadão, na qual o noticiante narra a ocorrência de venda de drogas em prostíbulo situado 
em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº 32 ' 2ª CCR). Ausência de prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições 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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102. Expediente: 1.30.001.003598/2021-27 - Eletrônico  Voto: 4444/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de relato formulado perante a Sala de Atendimento ao 

Cidadão; noticiante comunica, em síntese, o seguinte: (1) sua filha foi vítima dos crimes de 
sequestro, tortura, homicídio e estupro; (2) a ocorrência de violência psicológica contra sua 
pessoa; (3) afirma que há envolvimento de seus familiares nos crimes. Revisão de declínio de 
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Os fatos narrados evidenciam lesão a interesse 
exclusivamente particular. Caso em que não existe lesão direta a bens, serviços e interesses da 
União ou de suas entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a 
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em 
favor do Ministério Público Estadual. 

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

 
103. Expediente: 1.30.005.000307/2021-17 - Eletrônico  Voto: 4488/2021 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 representação anônima, formulada perante a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, sobre a falta de transparência da situação financeira na gestão de 
determinado sindicato. Foram juntadas, ainda, cópias dos depoimentos prestados por diretores 
do sindicato na Polícia Civil, os quais detalham, basicamente, a presença de homens armados 
em reunião da diretoria, ocorrida em 09-07-2019, como suposta forma de ameaça. O Procurador 
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes 
fundamentos: (1) trata-se de disputa sobre a gestão do referido sindicato; a disputa já foi 
judicializada; (2) a atribuição para investigação de possíveis crimes contra o referido sindicato 
é do MPE, por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado; (3) a narrativa genérica da 
representação e o conteúdo mais específico dos depoimentos trazidos aos autos não permitem 
inferir sequer notícia de prejuízo a bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou 
empresas públicas. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado n° 32). De fato, pelas 
informações acima e pelo que existe nos autos, o presente caso não se enquadra às hipóteses 
previstas na competência criminal da Justiça Federal (art. 109, inciso IV, 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). 

 
104. Expediente: 1.30.015.000461/2020-81 - Eletrônico  Voto: 4499/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado, inicialmente, para apurar a suposta 

propagação de fake news em portal da internet. Em consulta ao endereço eletrônico apontado 
pelo comunicante, foi constatada a divulgação de um "sistema para gerar renda com 
criptomoedas"; no qual consta, em síntese, o seguinte: (1) mostra supostos depoimentos de 
pessoas que ganharam dinheiro com aquele sistema e explicando os passos para realização de 
um cadastro e depósito de uma quantia de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), o que seria 
necessário para começar a fazer uso do sistema; (2) o texto veiculado no site também trazia 
trechos como "Bolsonaro incentiva todas as pessoas no Brasil a aproveitar essa oportunidade 
incrível" e "o software usa algoritmos avançados [...] para prever exatamente quando uma 
criptomoeda vai subir e descer. Daí ela vai automaticamente comprar e vender para você a todo 
momento", o que teria sido apontado pelo comunicante como a propagação de notícias falsas. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Vê-se que os fatos que 
ensejaram a instauração deste PIC foram analisados de forma aprofundada pelo Núcleo de 
Operações da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros do Rio de Janeiro, que 
chegou à conclusão que o caso "não se trata de propagação do que hoje se conhece por fake 
news e, menos ainda, operação de entidade/plataforma de gestão de ativos financeiros de 
terceiros, circunstância que se enquadraria em crime contra o sistema financeiro". Com efeito, 
a Informação Policial refere que "a conduta empreendida pelos responsáveis pela fraude 
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denominada BITCOIN REVOLUTION está em conformidade com o tipo penal de estelionato". 
Pelo que consta dos autos, observa-se que o possível crime foi praticado 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). 

 
Homologação de Arquivamento 
105. Expediente: JF/FLR-1000493-

13.2020.4.01.4003-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 4421/2021 Origem: GABPRM1-DMS - 
DANIEL MEDEIROS 
SANTOS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial que objetiva investigar o suposto cometimento do crime de estelionato 

por parte da indiciada, ante o recebimento de benefício do Programa Bolsa Família (PBF), 
embora não estivesse enquadrada no perfil legal exigível para a participação. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de 
ausência de dolo, visto que a indiciada pertence a núcleo familiar humilde e manifestou 
interesse em devolver os valores recebidos indevidamente, mas foi orientada a aguardar. 
Revisão de arquivamento. (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme consta dos autos, 
o cadastro da investigada foi excluído, em 17-01-2020, por falta de atualização, embora 
muito antes disso ela já tivesse deixado de receber o benefício bolsa-família. Assim, ela 
continuou recebendo o benefício bolsa-família até novembro de 2018, e tentou realizar a 
devolução do que recebera após o seu marido assumir o cargo de Vereador no início da 
legislatura de 2017. Contudo, teria sido orientada, pelo gerente da Caixa Econômica 
Federal, em Floriano/PI, a aguardar mais um pouco, conforme declarações constantes dos 
autos. Ocorre que, em diligências realizadas em sua residência pela Polícia Federal, 
constatou-se que a família era bastante humilde. Verifica-se que a investigada ultrapassou 
os requisitos legais para recebimento do benefício bolsa família. Entretanto, não há 
elementos seguros para afirmar o dolo na conduta da investigada, considerando as 
condições objetivas da vida de sua família, que conseguem trazer dúvidas ao ser humano 
médio no que concerne ao enquadramento ou não nos requisitos do benefício. Ademais, 
conforme as declarações de fls. 14, a investigada foi orientada por servidor da CEF de 
maneira equivocada, o que novamente põe dúvidas sobre o elemento subjetivo (que 
necessita ser necessariamente doloso). Ausência de materialidade 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). 

 
106. Expediente: JF/PAF/BA-1004193-

17.2021.4.01.3306-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4429/2021 Origem: GABPRM001-ESS 
- ELIABE SOARES DA 
SILVA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito Policial, instaurado a fim de apurar suposta prática do crime tipificado no art. 

171, § 3º, do CP, em razão de suposta inclusão indevida do menor G. P. S. como dependente 
de M. S. M. de C., no cadastro do Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Restou demonstrado nos autos que a pessoa que cadastrou o menor como seu 
dependente (neto) era mãe da ex-mulher do genitor da criança, com a qual residiu por mais 
de 1 (um) ano. Como o menor residiu na sua casa por um período, enquanto sua filha se 
relacionava com o pai da criança, ela o cadastrou como neto para o referido programa. 
Considerando os depoimentos colhidos, não ficou demonstrado dolo de fraudar. 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). 

 
107. Expediente: JF-RJ-5047430-

24.2019.4.02.5101-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4440/2021 Origem: GABPR15-AGA - 
ARIANE GUEBEL DE 
ALENCAR 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a possível ocorrência do crime previsto no art. 

10 da Lei nº 7.347/85, cometido, em tese, pelos representantes de empresa privada, 
tendo em vista sua recusa em fornecer ao Ministério do Trabalho informações sobre o 
endereço para o envio de intimações, notificações e requisições. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O tipo penal do art. 10 da Lei nº 
7.347/85 prevê as condutas de recusar, retardar, ou omitir dados técnicos 
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indispensáveis à propositura da ação civil pública, quando requisitados pelo Ministério 
Público. No caso, não há elementos aptos a configurar o tipo penal. Ao que tudo indica, 
a empresa já teria deixado de operar à época das notificações; e, portanto, não teria 
como ser cumprida a ordem no sentido de que eventual representante legal da empresa 
apresentasse o endereço para o envio de intimações, notificações e requisições do 
Ministério do Trabalho. Ademais, o tipo penal do art. 10 da Lei nº 7.347/85 exige, 
necessariamente, que a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos quando 
requisitados pelo Ministério Público sejam indispensáveis à propositura de ação civil 
pública. Assim, caso o agente do Ministério Público disponha de elementos ou outros 
meios para ter acesso às informações; e, por meio destes outros meios, ajuizar a ação 
civil pública, não se configura a prática do crime previsto no art. 10; ou seja, o fato não 
se enquadra no tipo penal. No caso, os dados solicitados, não constituem de dados 
técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública que só podem ser obtidos 
com a cooperação do investigado. Falta de justa causa para o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

 
108. Expediente: JF/TXF/BA-1002305-

26.2020.4.01.3313-IPL - 
Eletrônico  

Voto: 4498/2021 Origem: SJUR/PRM-BA - 
SETOR JURÍDICO DA 
PRM/TEIXEIRA DE 
FREITAS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do delito capitulado no art. 345 do 

CP (exercício arbitrário das próprias razões), a partir da notícia de que, supostamente, o 
cacique da comunidade indígena Pé do Monte, subtraiu, em 12-02-2019, um veículo que 
estava a serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena ' DSEI/BA ' Polo Base de Itamaraju. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme apurado, o constata-se que 
a retenção do veículo pelas lideranças e pela comunidade Pé do Monte, foi motivada apenas 
pela intenção de chamar a atenção das autoridades, em especial do DSEI. Trata-se, na 
verdade, de reivindicação por melhoria no transporte destinado à saúde da comunidade 
indígena. Ressalte-se que o próprio DSEI/BA reconheceu que a subtração do indigitado 
veículo ocorreu com o objetivo de prestar serviços de locomoção de pacientes à 
comunidade Pé do Monte, de forma que não houve, a rigor, desvio de finalidade. 
Outrossim, há informação do DSEI/BA de que o veículo foi devolvido, espontaneamente, 
em 06-09-2019, em perfeito estado de conservação e se encontra à disposição do Polo Base 
em Itamaraju para atendimento das demandas a que se destina, sem qualquer prejuízo ao 
órgão público. Inexistência de dano ou ofensa a bem jurídico que justifique a intervenção 
do direito penal. Carência de elementos que justifiquem a manutenção do feito. 
Homologação do arquivamento. 

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

 
109. Expediente: SUJ/PHB/PI-1005166-

52.2020.4.01.4002-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4493/2021 Origem: SJUR/PRM-PI - 
SETOR JURÍDICO DA 
PRM/PARNAÍBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de posse irregular de arma de fogo 

de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 12), praticado, em tese, pelo servidor público 
federal W.J.D.N.N., Diretor de Parque Nacional, em 26-09-2019. Determinado Tenente-
Coronel foi informado, por dois funcionários do ICMBio, de que o servidor W.J.D.N.N. 
estaria fazendo uso indevido das armas apreendidas e não estaria fazendo a destinação 
correta. Ao realizar visita a sede do ICMBio, o Tenente-Coronel atestou a existência de 09 
armas de fogo, tipo espingarda de caçadores, embaixo da cama do servidor. O servidor 
público W.J.D.N.N. declarou, em síntese, o seguinte: as armas apreendidas possuem o 
respectivo auto de infração e documentos relacionados; embora haja cofre na sede do 
ICMBio, preferiu manter as armas em seu alojamento, em razão da quantidade e para ter 
maior controle sobre elas; nunca fez uso pessoal das armas apreendidas, assim como nunca 
foram emprestadas para terceiros; foram encontradas algumas armas recolhidas na gestão 
anterior, dentro de um depósito, contudo, os autos de infração referentes a essas armas ainda 
não foram localizados fisicamente; não é adequado fazer o encaminhamento das armas sem 
a documentação completa pertinente. Os dois funcionários do ICMBio, noticiantes, foram 
ouvidos e ambos afirmaram que não têm conhecimento da utilização das armas de fogo em 
questão por qualquer pessoa e negaram a apresentação da notícia-crime à Polícia Militar. O 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em 
síntese, os seguintes fundamentos: (1) as armas de fogo foram encontradas na sede do 
ICMBio, autarquia responsável pela fiscalização do Parque e competente para a autuação e 
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a apreensão de armas e apetrechos de caça; (2) ausência de elementos suficientes que 
indiquem que o investigado estava fazendo uso pessoal das armas de fogo; (3) o único 
elemento colhido em tal sentido foi a referência feita pelo Tenente-Coronel às informações 
de dois funcionários, que negaram terem prestado essas informações e afirmaram que não 
têm conhecimento da utilização das armas de fogo em questão por qualquer pessoa; (4) 
eventual demora na destinação das armas configura irregularidade administrativa; não pode 
ser transposta à área criminal; (5) a apreensão e a destinação de armas apreendidas pelo 
ICMBio será objeto de procedimento cível, que apurará eventuais irregularidades 
administrativas; extraia-se cópia integral dos autos e autue-se como Procedimento 
Preparatório, vinculado à 1ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De 
fato, não restou demostrado, de forma inequívoca, o crime em tela. Trata-se de fatos que 
devem ser apurados no âmbito administrativo; providência já determinada nos autos. 
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). 

 
110. Expediente: 1.15.002.000176/2021-04 - Eletrônico  Voto: 4479/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. 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). Determinada mutuária firmou 
contrato de financiamento de R$ 2.500,00 (Nota de Crédito Rural) e não aplicou o crédito na 
realização de investimento no imóvel rural, não havendo perspectiva de regularização da 
operação (interpelada, permaneceu inerte). O Procurador da República oficiante promoveu o 
arquivamento do feito; apresentou os seguintes fundamentos: (1) a atuação do direito penal, à 
luz do princípio da subsidiariedade, não deve ser chamado a agir quando a conduta do agente 
não for tão grave que não possa ser tutelada pelos demais ramos, e da fragmentariedade, cuja 
inteligência aponta que a intervenção penal deve ser mínima necessária, em face das condutas 
mais danosas aos bens jurídicos tidos como essenciais ao convívio em sociedade; (2) a mutuária 
obteve financiamento junto ao BNB para aplicação em pequena propriedade rural. Os fatos já 
apontam que provavelmente trata-se de pessoa de baixa renda e escolaridade, o que foi 
comprovado, ainda que perfunctoriamente. Ausente justa causa para a instauração de qualquer 
procedimento que vise perseguir criminalmente os fatos. Os fatos são penalmente 
insignificantes. O BNB pode buscar ressarcir-se do valor do mútuo pelos meios ordinários de 
cobrança. Aplica-se o princípio da insignificância 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 cinco anos. Diferente seria se fosse o caso de obter-se o financiamento de forma 
fraudulenta e/ou comprovada aplicação em destinação diversa de forma dolosa. Não se pode 
qualificar de criminoso o trabalhador rural pelo fato de ter adaptado o projeto de investimento 
em sua propriedade para a forma que melhor lhe parece. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Ausência, na hipótese, de elementos que permitam concluir que a mutuária 
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). 

 
111. Expediente: 1.15.002.000380/2021-17 - Eletrônico  Voto: 4466/2021 Origem: 

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

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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 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 a totalidade do crédito nos itens financiados. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 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. Ainda, informação de que 
o mutuário já realizou o ressarcimento de R$ 4.055,54. 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). 

 
112. Expediente: 1.16.000.001298/2021-92 - Eletrônico  Voto: 4465/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Noticia de fato, instaurada a partir de manifestação sigilosa encaminhada a Sala de 

Atendimento ao Cidadão, a qual comunica a possível ocorrência do crime de falso testemunho 
(CP, art. 342) em depoimento prestado por ex-Ministro das Relações Exteriores no âmbito da 
CPI da Pandemia. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender 
que 'No caso, o que se verifica é que o noticiante diverge das declarações emitidas pelo ex-
Ministro das Relações Exteriores à 'CPI da Pandemia', inclusive sobre temas revestidos de 
polêmica, mas não se patenteia falsidade dolosa nas afirmações da testemunha ['] não se 
identifica, nas declarações transcritas nas representações, um agir pautado pela vontade aberta 
de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, sendo certo que a divergência de percepção 
que parece ter o representante não é suficiente para a configuração do tipo penal ora em apreço' 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Preliminarmente, cabe homologar 
o arquivamento por outro fundamento. As comissões parlamentares de inquérito, que terão 
poderes próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para 
apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil e criminal dos 
infratores (art. 58, § 3º, da CF). O art. 342 do CP prevê que fazer afirmação falsa, ou negar ou 
calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, 
administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. No caso, a notícia de fato comunica a 
ocorrência de falso testemunho em depoimento prestado por ex-Ministro das Relações 
Exteriores no âmbito da CPI da Pandemia. Desta forma, torna-se necessário que se aguarde as 
conclusões da própria CPI sobre eventual responsabilidade criminal dos infratores (art. 58, § 
3º, da CF), em especial, para se verificar a posição jurídico-processual do depoente no âmbito 
da CPI, se como testemunha ou como investigado; e eventualmente o conteúdo do seu 
depoimento em face dos fatos em apuração no âmbito da própria CPI. É fato público e notório 
que a CPI está em tramitação no âmbito do Senado Federal e não apresentou suas conclusões. 
De outra parte, cabe estabelecer distinção em face da Petição 9.760/DF, no qual Senadores 
pediram a abertura de investigação para apurar o fato noticiado pelo Deputado Federal Luiz 
Miranda e seu irmão, funcionário do Departamento de Importações do Ministério da Saúde, no 
sentido de que comunicaram ao Presidente da República sobre indícios de irregularidades na 
importação da vacina Covaxin, produzida na Índia, e que nada teria feito para suspender a 
importação da vacina. Naquele caso, a Min. Rosa Weber (Relatora) tratou da possibilidade de 
apuração simultânea dos mesmos fatos ' referentes ao cometimento, em tese, do crime previsto 
no art. 319, pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela CPI e pela PGR, ao 
citar o MS 23.639 (STF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, publicado 16-02-2001). O caso, ora 
em exame, se distingue, na medida em que se trata de examinar o conteúdo do depoimento no 
âmbito interno do conteúdo dos fatos apurados pela própria CPI. Desta forma, cabe manter o 
arquivamento por outro fundamento. 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). 
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113. Expediente: 1.21.005.000195/2021-03 - Eletrônico  Voto: 4420/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa formulada através da Sala de 

Atendimento ao Cidadão. A manifestante aduz: 'Já foi realizado pedido de iniciação de 
tratativas de cooperação ou colaboração premiada no assassinato do médico P. R. V. N. natural 
de Uberaba/MG que ocorreu no Paraguai, entretanto não foi validado pelo sistema não 
entendemos por qual motivo. Realizamos vários telefonemas tanto para o canal do cidadão 
quanto para o jurídico do MPF de Minas tendo sido atendidos por funcionários mas sem retorno 
da pessoa responsável pelas tratativas, o Procurador Federal competente para o crime. 
Gostaríamos de realizar as negociações em Campo Grande MS presencialmente, logo que a 
fronteira com o Paraguai esta estabelecida no MS. Devido a Pandemia realizar negociações em 
Ponta Porã torna-se mais arriscado. Requeremos sigilo'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inciso IV). Foram feitas diversas solicitações para o manifestante de modo a 
consubstanciar os elementos trazidos. Primeiramente, o crime foi cometido no Paraguai, fato 
este, conforme consta de fontes abertas de informação, está sendo investigado no citado país. 
Isto, por si só, não é óbice para a investigação e processamento do feito em território brasileiro, 
já que a vítima é brasileira. Contudo, uma série de elementos importam para saber se é caso da 
aplicação da extraterritorialidade. Pode-se inferir que o autor dos fatos seria brasileiro. Todavia, 
o único ponto de ligação trazido entre Ponta Porã-MS e esse caso, ocorrido na capital do 
Paraguai, é que Ponta Porã é uma cidade fronteiriça com o Paraguai. Obviamente, a 
representante não escolhe a unidade o MPF que irá atendê-la, são atribuições previamente 
estabelecidas em lei e atos normativos. Sobre a questão processual, a representação não indica 
um fato que possa fixar a atribuição da PRM de Ponta Porã/MS. Cabe frisar novamente que o 
crime ocorreu no Paraguai e lá está sendo investigado. Ainda que ocorra a cooperação 
internacional e o caso passe a ser processado no Brasil, sem informações mínimas não há como 
prosseguir. Assim, foi requerido à representante: que ela indicasse mais informações para saber 
se o caso é da atribuição da PRM de Ponta Porã, ainda que não diga o nome de seu cliente, tais 
como: (i) se o representado é autor, co-autor ou testemunha do crime; (ii) se é brasileiro ou 
estrangeiro; (iii) se já morou no Brasil. O Procurador oficiante ainda se colocou à disposição 
para realizar uma reunião preliminar pelo sistema zoom, caso a representante queira trazer mais 
informações ao feito de modo presencial e ao vivo. Não houve resposta às solicitações 
encaminhadas à representante, desta forma não há elementos mínimos para apuração do fato 
descrito na representação. Homologação do arquivamento. 

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

 
114. Expediente: 1.24.000.000996/2021-07 - Eletrônico  Voto: 4485/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato, autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, emitido pelo COAF; 

noticia a existência de movimentações atípicas na conta-corrente de determinado indivíduo, a 
saber: (1) entre 1º-06-2020 e 31-12-2020, o indivíduo teria apresentado movimentação de 
recursos incompatíveis com sua atividade econômica ou ocupação profissional, em benefício 
próprio e/ou de terceiros, com valores fragmentados; (2) foram constatadas várias transações 
entre contas bancárias da mesma titularidade (40 TEDs, no valor total de R$ 103.668,00, por 
meio do PagSeguro; 15 TEDs, no valor total de R$ 28.150,00, por meio do Banco do Brasil, 
dentre outros); (3) transferências para outras titularidades (43 TEDs, no valor total de R$ 
15.969,00, para terceira pessoa; 43 TEDs, somando R$ 15.567,00, para uma pessoa jurídica, 
dentre outros); (4) movimentações a débito somaram R$ 1.088.930,00, bem como foram 
realizados 310 pagamentos de boletos com valores entre R$ 17,25 e R$ 30.166,95, sendo os 
mais expressivos os boletos pagos a uma empresa de cervejaria, que totalizou R$ 106.513,05. 
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes 
fundamentos: (1) a Receita Federal informou que não houve início de ação fiscal em desfavor 
do contribuinte; (2) não havendo notícia sobre a existência de ação fiscal, resta patente que não 
há elementos para o início de uma apuração criminal; (3) com fundamento na decisão adotada 
pelo STF, no RE nº 1.055.941, com repercussão geral, é válido o compartilhamento de dados 
entre Receita Federal, Ministério Público Federal e COAF para fins criminais; cabe à Receita 
Federal, neste caso, apurar a existência do crédito tributário e, se houver indícios de crime 
contra a ordem tributária, conforme o caso, encaminhar a representação fiscal para fins penais 
ao final das apurações; (4) inviável, por hora, a permanência ativa dos presentes autos. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, pelas indicações anteriores e demais 
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dados constantes nos autos, não há providência, por ora, na esfera penal, a ser tomada em 
relação ao indivíduo (alvo do presente procedimento). Os elementos existentes não são capazes 
de demonstrar a ocorrência do crime de lavagem de capitais e/ou outro. 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). 

 
115. Expediente: 1.32.000.000821/2021-10 - Eletrônico  Voto: 4442/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RORAIMA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato autuada para apurar a conduta de investigada que apresentou documento de 

identificação venezuelano, aparentemente falso, no Posto de Triagem de Estrangeiros da 
Operação Acolhida da Polícia Federal (PTRIG), em 28-07-2021, no momento em que fazia 
solicitação de refúgio. Consta dos autos que, logo que inquirida pela Agente Policial sobre a 
autenticidade do documento, a cidadã venezuelana declarou, basicamente, o seguinte: (1) o 
documento é falso; foi confeccionado em uma papelaria na Venezuela ao custo de 5 dólares, já 
que havia perdido sua cédula de identidade original; (2) 'quando veio para o Brasil, estava no 
quarto mês de gestação ['] que os dados contidos na cédula de identidade falsa são autênticos. 
Que a declarante e seu companheiro entraram ilegalmente no Brasil. Que moraram por 06 (seis) 
meses na rua, próximo à rodoviária de Boa Vista. Que estão morando no abrigo da operação 
acolhida há aproximadamente 01 (um) mês. Que somente agora procuraram a Polícia Federal 
para fazer a solicitação de refúgio, porque anteriormente a fronteira estava fechada e não estava 
sendo realizado atendimento para a solicitação de refúgio'. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Preliminarmente, tem-se que a conduta narrada era prevista como crime no 
art. 125, inciso XIII da Lei nº 6.815/1980; ocorre que a Lei nº 13.445/17, a qual instituiu a Lei 
de Migração, revogou expressamente a Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), inclusive o 
tipo penal do art. 125, XIII, descriminalizando tal conduta e prevendo expressamente no seu 
art. 123 que ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos 
previstos nesse diploma. Trata-se de conduta que se tornou atípica, nos termos do art. 2º do CP 
('ninguém será punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime'). Fato alcançado 
pelo instituto da abolitio criminis. Extinção da punibilidade. Entendimento da 2ª CCR. 
Precedente: Procedimento JF/SP-0014375-72.2017.4.03.6181-INQ, 705ª Sessão de Revisão, 
de 05/02/2018, unânime. Ademais, conforme laudo pericial, trata-se de falsificação grosseira, 
feita em papel comum com utilização de impressora a jato de tinta, tanto que reconhecida de 
plano e não teve aptidão para enganar e causar prejuízo ao destinatário. Hipótese, portanto, de 
falsificação grosseira. 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). 

 
116. Expediente: 1.33.008.000030/2020-00 - Eletrônico  Voto: 4452/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento das tratativas de celebração de 

acordo de não persecução penal - ANPP entre o Ministério Público Federal e o investigado 
R.B., relativo aos fatos objeto da Representação Fiscal para Fins Penais nº 10909.721842/2019-
47. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No ato, ficou consignado que caberia ao 
investigado o pagamento da importância de R$ 3.000,00 a título de prestação pecuniária bem 
como a apresentação das certidões negativas de antecedentes criminais de seu domicílio. Em 1 
de setembro, a defesa apresentou o comprovante de quitação do débito bem como das certidões 
de antecedentes criminais. Cumpridas integralmente as cláusulas do ANPP, o MPF requereu e 
o Juízo Federal decretou a extinção da punibilidade em favor do investigado (art. 28-A do CPP). 
Exaurimento do objeto deste 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). 

 
Outras deliberações(Arquivamento) 
117. Expediente: 1.14.000.000053/2021-12 - Eletrônico  Voto: 4427/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 
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 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Notícia de fato. Representação sigilosa, a qual relata suposta irregularidade na venda de 

cosméticos capilares em pó, sem registro na ANVISA, por meio de sítio eletrônico (art. 273, 
§1º-B, I, CP). Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Aplicação do 
Enunciado nº 72 da 2ª CCR: 'Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal 
dos crimes de propaganda, fabricação ou comercialização de produto sem registro, com fórmula 
em desacordo à constante do registro ou sem as características de identidade, qualidade e 
segurança estabelecidos pela ANVISA.' Ausência de interesse que justifique a atuação do MPF 
no feito. Inteligência do art. 109, inciso IV, da CF. Homologação do declínio de atribuição 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). 

 
Os processos JF/PR/CAS-5008436-10.2021.4.04.7005, 1.34.021.000146/2021-14 e 1.34.004.000850/2021-77 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 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00389380-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2021 

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

Revisão, em sessão extraordinária, 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: 

 
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 INTERNA 
 
NÃO PADRÃO 
001. Expediente: JFRS/POA-5002771-

19.2021.4.04.7100-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4681/2021 Origem: GABPR27-RGM - 
RICARDO GRALHA 
MASSIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO 

QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, IV) E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 
2º DA LEI 12.850/2013). REVISÃO DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 
MEMBROS DO MPF. FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO TITULAR DO 
ESPECIALIZADO, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de inquérito policial e medida 
cautelar correlata instaurados para apurar a possível prática do crime de furto qualificado 
(CP, art. 155, §4º, IV) contra a Caixa Econômica Federal - CEF. 2. Inicialmente, tinha-se 
apenas a informação de que o crime teria sido praticado por casal até então não 
identificado. Após a realização de diligências, a autoridade policial representou pela prisão 
preventiva de um grupo de pessoas, pela realização de busca e apreensão em diversos 
endereços e pelo sequestro de diversos bens. A respeito dos fatos, a Polícia Federal 
ressaltou que 'o contexto é do cometimento de delitos graves: pelo menos 52 (cinquenta e 
dois) furtos qualificados (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CPB), sendo 24 (vinte e quatro) objeto 
de investigação no presente IPL (praticados no RS, conforme já explicitado), por meio da 
associação de mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem econômica'. 3. Considerando as 
informações prestadas pela Polícia Federal, o Procurador da República até então oficiante 
promoveu o declínio de atribuições a um dos ofícios do Núcleo Criminal Especializado, 
detentores da atribuição específica para o crime organizado, para promover o 
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prosseguimento das investigações. 4. Os autos foram então redistribuídos ao 3º ofício do 
Núcleo Especializado, tendo o Procurador da República titular acolhido a atribuição e 
determinado a adoção de medidas para o prosseguimento da investigação, manifestando-
se, inclusive, nos autos da medida cautelar, requerendo a decretação da prisão preventiva 
de diversas pessoas, bem como expedição de mandados de busca e apreensão, arresto de 
bens e autorização para compartilhamento de provas. Ressalta-se que o Procurador 
oficiante reconheceu em sua manifestação a existência de organização criminosa com 
atuação nacional (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). 5. No retorno dos autos da medida cautelar 
com decisão judicial, a Procuradora da República titular do 4º Ofício do Núcleo Criminal 
Especializado, atuando em substituição ao titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal 
Especializado, entendeu pela inexistência de organização criminosa na espécie e 
determinou a redistribuição do inquérito policial e da medida cautelar ao 27º Ofício do 
Núcleo Criminal Residual. 6. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante no 
27º Ofício do Núcleo Criminal Residual suscitou o presente conflito de atribuições. 7. 
Revisão (art. 62, VII, da LC nº 75/93). 8. Conforme ressaltado pelo Procurador da 
República suscitante, 'o fato de o Juízo ao qual distribuída a medida cautelar ter 
consignado, ao analisar a representação policial, que os elementos carreados aos autos não 
permitiam concluir configurada organização criminosa não é capaz de justificar a nova 
alteração da atribuição ministerial, promovida pela colega que substituiu o titular do 3º 
Ofício do Núcleo Criminal Especializado. A um, porque se trata de decisão sobre 
representação policial, que não adentrou propriamente no mérito da existência ou não de 
organização criminosa. A dois, porque tal decisão não consubstancia alteração da base 
fática subjacente à investigação. A três, porque deve ser preservado o entendimento do 
colega titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, que se manifestou 
expressamente no sentido da existência de organização criminosa. A quatro, porque deve 
ser preservada, como acima salientado, a estabilidade da atuação ministerial, não se 
podendo admitir que a atribuição seja modificada a cada instante, no curso da persecução 
penal ' o que, por certo, é contrário ao princípio da eficiência. A cinco, e mais importante, 
porque o próprio Juízo consignou que a fragilidade da caracterização de organização 
criminosa na espécie decorria do próprio estágio inicial da investigação, assentando que a 
hipotética estrutura poderia ser reforçada com o avanço da apuração'. 9. Vê-se, assim, que 
conforme as informações apuradas até o presente momento, ainda há diligências em curso 
visando a obtenção de provas que se destinam justamente à confirmação da linha 
investigativa até então desenvolvida para a possível existência de organização criminosa, 
conforme ressaltado pelo Procurador da República oficiante no 3º Ofício do Núcleo 
Especializado. 10. Neste ponto, também cabe destacar o entendimento do Procurador da 
República suscitante de que 'caso, com o desenvolvimento da investigação e o avanço da 
elucidação dos fatos, não se confirme a hipótese até aqui defendida pela Polícia Federal e 
pelo titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, no sentido da existência de 
organização criminosa na espécie, nada impede que seja o caso redistribuído a este 27º 
Ofício do Núcleo Criminal Residual, desta feita de forma definitiva e segura, evitando-se 
com isso uma alternância recorrente de atribuição'. 11. Assim, considerando que os 
elementos até então angariados sustentam a linha investigativa da existência de 
organização criminosa, a investigação deve correr sob a supervisão de membro do 
Ministério Público com atribuições para o processamento desses crimes. 12. Conhecimento 
do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da 
Procuradora da República ora suscitada. 

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

 
002. Expediente: JFRS/POA-5067900-

68.2021.4.04.7100-PEPRPR - 
Eletrônico  

Voto: 4669/2021 Origem: GABPR27-RGM - 
RICARDO GRALHA 
MASSIA 

 Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO 

QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, IV) E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 
2º DA LEI 12.850/2013). REVISÃO DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 
MEMBROS DO MPF. FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO TITULAR DO 
ESPECIALIZADO, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de inquérito policial e medida 
cautelar correlata instaurados para apurar a possível prática do crime de furto qualificado 
(CP, art. 155, §4º, IV) contra a Caixa Econômica Federal - CEF. 2. Inicialmente, tinha-se 
apenas a informação de que o crime teria sido praticado por casal até então não 
identificado. Após a realização de diligências, a autoridade policial representou pela prisão 
preventiva de um grupo de pessoas, pela realização de busca e apreensão em diversos 
endereços e pelo sequestro de diversos bens. A respeito dos fatos, a Polícia Federal 
ressaltou que 'o contexto é do cometimento de delitos graves: pelo menos 52 (cinquenta e 
dois) furtos qualificados (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CPB), sendo 24 (vinte e quatro) objeto 
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de investigação no presente IPL (praticados no RS, conforme já explicitado), por meio da 
associação de mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem econômica'. 3. Considerando as 
informações prestadas pela Polícia Federal, o Procurador da República até então oficiante 
promoveu o declínio de atribuições a um dos ofícios do Núcleo Criminal Especializado, 
detentores da atribuição específica para o crime organizado, para promover o 
prosseguimento das investigações. 4. Os autos foram então redistribuídos ao 3º ofício do 
Núcleo Especializado, tendo o Procurador da República titular acolhido a atribuição e 
determinado a adoção de medidas para o prosseguimento da investigação, manifestando-
se, inclusive, nos autos da medida cautelar, requerendo a decretação da prisão preventiva 
de diversas pessoas, bem como expedição de mandados de busca e apreensão, arresto de 
bens e autorização para compartilhamento de provas. Ressalta-se que o Procurador 
oficiante reconheceu em sua manifestação a existência de organização criminosa com 
atuação nacional (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). 5. No retorno dos autos da medida cautelar 
com decisão judicial, a Procuradora da República titular do 4º Ofício do Núcleo Criminal 
Especializado, atuando em substituição ao titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal 
Especializado, entendeu pela inexistência de organização criminosa na espécie e 
determinou a redistribuição do inquérito policial e da medida cautelar ao 27º Ofício do 
Núcleo Criminal Residual. 6. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante no 27º 
Ofício do Núcleo Criminal Residual suscitou o presente conflito de atribuições. 7. Revisão (art. 
62, VII, da LC nº 75/93). 8. Conforme ressaltado pelo Procurador da República suscitante, 'o 
fato de o Juízo ao qual distribuída a medida cautelar ter consignado, ao analisar a representação 
policial, que os elementos carreados aos autos não permitiam concluir configurada organização 
criminosa não é capaz de justificar a nova alteração da atribuição ministerial, promovida pela 
colega que substituiu o titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado. A um, porque se 
trata de decisão sobre representação policial, que não adentrou propriamente no mérito da 
existência ou não de organização criminosa. A dois, porque tal decisão não consubstancia 
alteração da base fática subjacente à investigação. A três, porque deve ser preservado o 
entendimento do colega titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal Especializado, que se 
manifestou expressamente no sentido da existência de organização criminosa. A quatro, porque 
deve ser preservada, como acima salientado, a estabilidade da atuação ministerial, não se 
podendo admitir que a atribuição seja modificada a cada instante, no curso da persecução penal 
' o que, por certo, é contrário ao princípio da eficiência. A cinco, e mais importante, porque o 
próprio Juízo consignou que a fragilidade da caracterização de organização criminosa na espécie 
decorria do próprio estágio inicial da investigação, assentando que a hipotética estrutura poderia 
ser reforçada com o avanço da apuração'. 9. Vê-se, assim, que conforme as informações 
apuradas até o presente momento, ainda há diligências em curso visando a obtenção de provas 
que se destinam justamente à confirmação da linha investigativa até então desenvolvida para a 
possível existência de organização criminosa, conforme ressaltado pelo Procurador da 
República oficiante no 3º Ofício do Núcleo Especializado. 10. Neste ponto, também cabe 
destacar o entendimento do Procurador da República suscitante de que 'caso, com o 
desenvolvimento da investigação e o avanço da elucidação dos fatos, não se confirme a hipótese 
até aqui defendida pela Polícia Federal e pelo titular do 3º Ofício do Núcleo Criminal 
Especializado, no sentido da existência de organização criminosa na espécie, nada impede que 
seja o caso redistribuído a este 27º Ofício do Núcleo Criminal Residual, desta feita de forma 
definitiva e segura, evitando-se com isso uma alternância recorrente de atribuição'. 11. Assim, 
considerando que os elementos até então angariados sustentam a linha investigativa da 
existência de organização criminosa, a investigação deve correr sob a supervisão de membro do 
Ministério Público com atribuições para o processamento desses crimes. 12. Conhecimento do 
presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela fixação da atribuição da Procuradora 
da República ora suscitada. 

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

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da Republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da Republica 
Relatora 

Titular do 2º Ofício 
 

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
Subprocurador-Geral da Republica 

Titular do 3º Ofício 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PRM-TAB-AM-00008940-2021| 

PORTARIA Nº 7, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
 

Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o cumprimento do Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Federal, a pessoa 
jurídica NV Comércio e Construção Ltda. e o município de Tabatinga/AM, com 
vistas a promover a regular desocupação para construção de moradias populares 
em terras pertencentes à Caixa Econômica Federal, na área de expansão do 
município de Tabatinga/AM. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 
institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Art. 127, caput, da Constituição 
Federal de 1988 e Art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 
dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é a categoria procedimental adequada para acompanhar o cumprimento das 
cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, apurar fato que 
enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades que não estejam sujeitas a inquérito civil, na forma do art. 8º da 
Resolução nº 174/2017 do CNMP; 

CONSIDERANDO o Inquérito Civil nº 1.13.001.000129/2012-46, autuado nesta Procuradoria da República no Município de 
Tabatinga/AM para apurar a regularidade da desocupação para construção de moradias populares em terras pertencentes à Caixa Econômica Federal, na 
área de expansão do município de Tabatinga/AM; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal propôs ação cautelar nº 0000714-72.2012.4.01.3201 a fim de conter o avanço 
das obras que implicassem a destruição das casas e das plantações, cuja liminar fora deferida, bem como organizou estrategicamente a formalização do 
Termo de Ajustamento de Conduta, de modo a alinhar a intenção de cada morador/produtor, respeitada a individualidade de cada beneficiário em sua 
decisão, com as decisões concernentes ao mérito administrativo em promover políticas públicas destinadas à moradia popular, por intermédio da 
construção das unidades habitacionais; 

CONSIDERANDO que o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta será melhor acompanhado em sede de 
Procedimento Administrativo de Acompanhamento, posto que destinado a tal finalidade, conforme art. 8º, I, da Resolução nº 174 do CNMP; 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, instaurar Procedimento Administrativo, com o objetivo de 
acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Federal, a pessoa jurídica NV Comércio e 
Construção Ltda. e o município de Tabatinga/AM, com vistas a promover a regular desocupação para construção de moradias populares em terras 
pertencentes à Caixa Econômica Federal, na área de expansão do município de Tabatinga/AM. DETERMINO que: 

a) seja instaurado Procedimento Administrativo, com vinculação a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão e publicação desta portaria 
em veículo oficial; 

b) seja fixado o prazo de 1 ano para conclusão do referido procedimento, na forma do art. 11º da Resolução nº 174/2017 do CNMP; 
e 

c) sejam cumpridas as diligências lançadas na Promoção de Arquivamento de etiqueta PRM-TAB-AM-00008199/2021. 
Cumpra-se. 

 
NATHÁLIA GERALDO DI SANTO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079211-2021| 

PORTARIA N° 13, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 
Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório n.º 1.14.000.001021/2021-34, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter o procedimento em inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos com o objetivo de acompanhar e fiscalizar 
a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Governador Mangabeira, para fins de fiscalização da observância dos grupos prioritários. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil. 

Em seguida, considerando a pertinência temática entre o presente procedimento e os autos nº 1.14.000.001019/2021-65 e tendo em 
vista que naquele procedimento foi determinada a expedição do Ofício n° 414/2021/PR-BA/14°OTC, reiterando solicitação de informações à Secretaria 
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de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), determino o sobrestamento deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de aguardar resposta ao Ofício 
retromencionado. Importa registrar que cópia da resposta ao referido ofício deverá ser juntada a estes autos. 

Decorrido o prazo ou recepcionada a resposta naquele procedimento, retornem os autos para adoção de novas providências com vistas 
ao acompanhamento da campanha de vacinação no Município. 

Publique-se a presente portaria. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079218-2021| 
PORTARIA N° 14, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório n.º 1.14.000.001022/2021-89, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter o procedimento em inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos com o objetivo de acompanhar e fiscalizar 
a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Itaparica, para fins de fiscalização da observância dos grupos prioritários. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil. 

Em seguida, considerando a pertinência temática entre o presente procedimento e os autos nº 1.14.000.001019/2021-65 e tendo em 
vista que naquele procedimento foi determinada a expedição do Ofício n° 414/2021/PR-BA/14°OTC, reiterando solicitação de informações à Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), determino o sobrestamento deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de aguardar resposta ao Ofício 
retromencionado. Importa registrar que cópia da resposta ao referido ofício deverá ser juntada a estes autos. 

Decorrido o prazo ou recepcionada a resposta naquele procedimento, retornem os autos para adoção de novas providências com vistas 
ao acompanhamento da campanha de vacinação no Município. 

Publique-se a presente portaria. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079224-2021| 
PORTARIA N° 15, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório n.º 1.14.000.001023/2021-23, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter o procedimento em inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos com o objetivo de acompanhar e fiscalizar 
a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Santo Amaro, para fins de fiscalização da observância dos grupos prioritários. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil. 

Em seguida, considerando a pertinência temática entre o presente procedimento e os autos nº 1.14.000.001019/2021-65 e tendo em 
vista que naquele procedimento foi determinada a expedição do Ofício n° 414/2021/PR-BA/14°OTC, reiterando solicitação de informações à Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), determino o sobrestamento deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de aguardar resposta ao Ofício 
retromencionado. Importa registrar que cópia da resposta ao referido ofício deverá ser juntada a estes autos. 

Decorrido o prazo ou recepcionada a resposta naquele procedimento, retornem os autos para adoção de novas providências com vistas 
ao acompanhamento da campanha de vacinação no Município. 

Publique-se a presente portaria. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079330-2021| 
PORTARIA N° 16, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório n.º 1.14.000.001024/2021-78, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter o procedimento em inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos com o objetivo de acompanhar e fiscalizar 
a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de São Felix, para fins de fiscalização da observância dos grupos prioritários. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil. 

Em seguida, considerando a pertinência temática entre o presente procedimento e os autos nº 1.14.000.001019/2021-65 e tendo em 
vista que naquele procedimento foi determinada a expedição do Ofício n.° 414/2021/PR-BA/14°OTC, reiterando solicitação de informações à Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), determino o sobrestamento deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de aguardar resposta ao Ofício 
retromencionado. Importa registrar que cópia da resposta ao referido ofício deverá ser juntada a estes autos. 

Decorrido o prazo ou recepcionada a resposta naquele procedimento, retornem os autos para adoção de novas providências com vistas 
ao acompanhamento da campanha de vacinação no Município. 

Publique-se a presente portaria. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079331-2021| 
PORTARIA N° 17, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório n.º 1.14.000.001025/2021-12, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter o procedimento em inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos com o objetivo de acompanhar e fiscalizar 
a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Vera Cruz, para fins de fiscalização da observância dos grupos prioritários. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil. 

Em seguida, considerando a pertinência temática entre o presente procedimento e os autos nº 1.14.000.001019/2021-65 e tendo em 
vista que naquele procedimento foi determinada a expedição do Ofício n.° 414/2021/PR-BA/14°OTC, reiterando solicitação de informações à Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), determino o sobrestamento deste feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de aguardar resposta ao Ofício 
retromencionado. Importa registrar que cópia da resposta ao referido ofício deverá ser juntada a estes autos. 

Decorrido o prazo ou recepcionada a resposta naquele procedimento, retornem os autos para adoção de novas providências com vistas 
ao acompanhamento da campanha de vacinação no Município. 

Publique-se a presente portaria 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079296-2021| 
PORTARIA Nº 22, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente Procedimento Preparatório insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes do Procedimento Preparatório que fundamenta esta Portaria; 
RESOLVE INSTAURAR o presente Inquérito Civil para promover ampla apuração dos fatos contidos no Procedimento Preparatório 

nº 1.14.000.002474/2020-05. 
Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC 

consiste em: “Apurar supostas irregularidades no oferecimento de aulas via internet pelo Centro Universitário UNIFTC, no período de suspensão das 
aulas presenciais em razão da pandemia do coronavírus”. 

Como diligências iniciais, determino: 
a) reitere-se, em inteiro teor, os Ofícios nº 473/2021 – PRBA/13ºOF/CIV/LBN (PR-BA-00071773/2021) e 474/2021 – 

PRBA/13ºOF/CIV/LBN (PR-BA-00071777/2021), encaminhados aos Representantes; 
b) encaminhe-se aos Representantes cópia desta Portaria de Instauração de Inquérito civil, para dar-lhes ciência; 
c) Publique-se.1 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079185-2021| 
PORTARIA Nº 29, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 16.º Ofício - Tutela 

Coletiva - 16.º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000523/2021-48, 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 (artigo 127 da Constituição da República); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter em Inquérito Civil (IC) o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000523/2021-48, nos termos do artigo 2º, §7 da Resolução 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), visando à coleta regular e legal de elementos a respeito da possível irregularidade 
envolvendo a Superintendência de Patrimônio da União na Bahia (SPU/BA), consistente na reativação da inscrição de ocupação da Ilha do Cativo, em 
detrimento da comunidade remanescente de Quilombo de Acupe. 

Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil, nos termos do art. 5º, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006. 

Registre-se que o objeto do IC consiste em: "apurar possível irregularidade envolvendo a Superintendência de Patrimônio da União 
na Bahia (SPU/BA), consistente na reativação da inscrição de ocupação da Ilha do Cativo, em detrimento da comunidade remanescente de Quilombo de 
Acupe". 

E, como diligências: 1) Oficie-se novamente à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para que preste informações sobre o 
acatamento ou não da Recomendação 003/2021/PR-BA/16ºOTC. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins 
previstos nos arts. 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00079261-2021| 
PORTARIA Nº 30, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 16.º Ofício - Tutela 

Coletiva - 16.º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000521/2021-59, 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 (artigo 127 da Constituição da República); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter em Inquérito Civil (IC) o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000521/2021-59, nos termos do artigo 2º, §7 da Resolução 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com vista a apurar possíveis irregularidades envolvendo a Superintendência de Patrimônio 
da União na Bahia (SPU/BA), consistentes na reativação da inscrição de ocupação da Ilha de Coroa Branca, em detrimento da Comunidade Remanescente 
de Quilombo de Acupe. 

Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil, nos termos do art. 5º, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006. 

Registre-se que o objeto do IC consiste em: "apurar possíveis irregularidades envolvendo a Superintendência de Patrimônio da União 
na Bahia (SPU/BA), consistentes na reativação da inscrição de ocupação da Ilha de Coroa Branca, em detrimento da Comunidade Remanescente de 
Quilombo de Acupe". 

E, como diligências: 1) Ao teor dos elementos constantes dos autos, proceda-se à elaboração de minuta de Ação Civil Pública. 
Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins 

previstos nos arts. 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00014684-2021| 
PORTARIA Nº 41, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO a existência do inquérito policial de nº. 1006217-58.2020.4.01.3304 em que EDSON DO LAGO MATOS 
incorreu na prática dos crimes previstos no art. 29 da Lei nº 9.605/98 por utilizar 23 espécimes da fauna silvestre nativa em desacordo com a licença 
obtida do órgão ambiental competente e no art. 296 do Código Penal, tendo em vista a falsificação de selos públicos consistentes em anilhas 
identificadoras de pássaros silvestres e de distribuição exclusiva do IBAMA. 

CONSIDERANDO, como cediço, que a Lei n.º 13.964/2019 instituiu o acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico 
brasileiro, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal: 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal 
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde 
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída 

de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal); 

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos 
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a 
infração penal imputada. 

§ 1º 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. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, 

transação penal ou suspensão condicional do processo; e 
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de 

sexo feminino, em favor do agressor. 
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo 

investigado e por seu defensor. (...) 
CONSIDERANDO, ademais, que no caso em questão existe a possibilidade, em tese, de firmar acordo de não persecução penal, já 

que, além de não cabível a transação, se trata de delito cometido por agente de bons antecedentes, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima 
inferior a quatro anos e não praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar. 

RESOLVE: 
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com vistas a perfectibilizar as tratativas para propositura de acordo de não 

persecução penal (ANPP) nos presentes autos com o(s) investigado(s) EDSON DO LAGO MATOS, o qual será vinculado à 2ª Câmara de Coordenação 
e Revisão, determinando à Secretaria desta Procuradoria da República no Município de Feira de Santana que proceda às autuações e registros necessários. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017). 
O prazo de tramitação do presente procedimento administrativo será de 01 (um) ano, conforme art. 11 da Resolução CNMP nº 

174/2017. 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00014683-2021| 
PORTARIA N° 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a existência do inquérito policial de nº. 1006233-12.2020.4.01.3304 em que DEISIANE DAS MERCÊS 
SANTOS e JOSÉ EDSON DE JESUS MAIA auferissem vantagem indevida do programa Bolsa Família do Governo Federal incorrendo na pratica do 
crime de estelionato majorado, previsto no art.171, §3º, do Código Penal. 

CONSIDERANDO, como cediço, que a Lei n.º 13.964/2019 instituiu o acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico 
brasileiro, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal: 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal 
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde 
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 
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III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída 
de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal); 

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos 
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a 
infração penal imputada. 

§ 1º 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. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, 

transação penal ou suspensão condicional do processo; e 
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de 

sexo feminino, em favor do agressor. 
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo 

investigado e por seu defensor. (...) 
CONSIDERANDO, ademais, que no caso em questão existe a possibilidade, em tese, de firmar acordo de não persecução penal, já 

que, além de não cabível a transação, se trata de delito cometido por agente de bons antecedentes, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima 
inferior a quatro anos e não praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar. 

RESOLVE: 
INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com vistas a perfectibilizar as tratativas para propositura de acordo de não 

persecução penal (ANPP) nos presentes autos com o(s) investigado(s) DEISIANE DAS MERCÊS SANTOS e JOSÉ EDSON DE JESUS MAIA, o qual 
será vinculado à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, determinando à Secretaria desta Procuradoria da República no Município de Feira de Santana que 
proceda às autuações e registros necessários. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017). 
O prazo de tramitação do presente procedimento administrativo será de 01 (um) ano, conforme art. 11 da Resolução CNMP nº 

174/2017. 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-NVI-MS-00006662-2021| 
PORTARIA Nº 14, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Classe: Extrajudicial - Procedimento Administrativo de Acompanhamento de 
Políticas Públicas (PA-PPB); Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva; Grupo 
Temático: 6ª CCR - Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais; Unidade 
Responsável pelo Acompanhamento: 1º Ofício; Resumo: Acompanhar as políticas 
públicas voltadas à garantia de educação escolar em condições adequadas aos 
alunos indígenas de Pyelito Kuê. Tema CNMP: 9989 - Direitos Indígenas; 
Município: Iguatemi/MS. Grau de Sigilo: Normal. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 127, caput, e no artigo 129, inciso V, da Constituição Federal; 
no artigo 5º, inc. III, alínea e, da Lei Complementar n.º 75/93; e no artigo 8º, da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública e o inquérito civil 
público para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, consoante artigo 129, incisos II e III, 
da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público defender os direitos e interesses das populações indígenas (artigo 129, inciso 
V, da Constituição e artigos 5º, inc. III, “e” e 37, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem 
obstáculos nem discriminação e que deverão ser adotadas as medidas especiais que se fizerem necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, 
os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados, nos termos do disposto no art. 3º, 1, e art. 4º, 1, da Convenção nº 169 da OIT, internalizada 
no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004; 

CONSIDERANDO que o direito à educação é um direito humano individual, social, econômico e cultural, assegurada às comunidades 
indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (Constituição, art. 210, §2°); 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 6.861, de 27/05/2009, que dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, prevê a sua organização 
com a participação dos índios e prevê como objetivos: a valorização da cultura, o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna, 
desenvolvimento de programas próprios e material didática específico; determina, ainda, o ensino ministrado nas línguas maternas e a organização escolar 
própria; 
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CONSIDERANDO que tramitou nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil nº 1.21.003.000045/2015-63, cujo objetivo era 
“apurar a necessidade de construção de escola e outras demandas afetas à educação da comunidade indígena de Pyelito Kuê”, em que, com intervenção 
do MPF, foi efetivamente construída uma escola naquela Terra Indígena; 

CONSIDERANDO que ainda restavam demandas da comunidade indígena cujo atendimento ainda demanda acompanhamento pelo 
MPF, como instalação de equipamentos para melhorar o trabalho dos professores, bem como reparos na estrutura da escola; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de acompanhar s políticas públicas voltadas à garantia 
de educação escolar em condições adequadas aos alunos indígenas de Pyelito Kuê, motivo pelo qual determina, desde logo, a adoção das seguintes 
providências: 

Ao setor responsável para que proceda aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no Sistema ÚNICO: 
Classe: Extrajudicial - Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas (PA-PPB); 
Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva; 
Grupo Temático: 6ª CCR - Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais; 
Unidade Responsável pelo Acompanhamento: 1º Ofício; 
Resumo: Acompanhar as políticas públicas voltadas à garantia de educação escolar em condições adequadas aos alunos indígenas de 

Pyelito Kuê. 
Tema CNMP: 9989 - Direitos Indígenas; 
Município: Iguatemi/MS 
Grau de Sigilo: Normal. 
Cumpridas as formalidades de registro, autuação e publicação, com o retorno dos autos ao gabinete, DETERMINO, desde já, que 

seja expedido ofício ao Coordenador de Políticas Específicas para a Educação da Secretaria de Estado de Educação (COPEED/SED/MS), com cópia do 
relatório anexo ao Ofício n. 982/ATE/SUPED/GAB/SED/2021 e da Manifestação 20210045197, com o seguinte teor: 

"considerando os problemas relatados pelo Diretor da Escola Estadual Oito de Maio (conforme relatório anexo), solicito-lhe 
informações sobre a atual situação da estrutura da escola da Aldeia Pyelito Kuê, bem como sobre o andamento das atividades escolares, presenciais ou 
remotas. 

Por fim, tendo em vista as reivindicações dos indígenas em representação endereçada ao MPF (em anexo), solicito-lhe que informe 
se já tomou conhecimento delas e se providenciou os equipamentos mencionados no documento." 

 
PALOMA ALVES RAMOS 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-VGA-MG-00003039-2021| 

PORTARIA Nº 11, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Resolve instaurar Inquérito Civil Público, a partir das cópias da ação penal n° 1085-60.2009.4.01.3809, visando tomar as providências 

cabíveis para que seja recuperado o dano ambiental relatado pelo órgão ambiental, consistente em construção irregular em APP, localizada no entorno 
do Parque Nacional do Itatiaia e no interior da Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira - APASM. 

Em tempo, após a instauração do feito, notifique-se a responsável pelo dano, Jaqueline Leite Caldas, a fim de que lhe seja proposto 
TAC a ser elaborado e enviado como anexo à notificação, prevendo a recomposição da área, nos moldes sugeridos na Nota Técnica do ICMBio datada 
de 07/05/2021. 

Proceda-se à autuação e aos demais registros pertinentes, publique-se, através do Sistema Único, com cópia da presente, para os fins 
previstos no art. 4º, VI, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MARCELO JOSÉ FERREIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-PGN-PA-00004298-2021| 

PORTARIA N° 38, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições previstas no 
art. 129, III e V, da CR/88, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do CNMP, e: 

Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129, inciso II, da CRFB/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, 
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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
constitucionalmente; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso III, da CRFB/88, promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

Considerando que a Notícia de Fato nº 1.23.006.000095/2021-94 foi instaurada a partir de representação relatando que a área onde 
se localiza o Acampamento Quintino Lira, localizado em Santa Luzia do Pará, não vem sendo objeto de regularização fundiária, apesar do 
comprometimento do INCRA nesse sentido; que a Comunidade residente no Acampamento Quintino Lira vem sofrendo com a pulverização aérea de 
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agrotóxicos e que, no dia 25/01/2021, houve chuva de produtos químicos na comunidade, o que afetou a saúde das pessoas; que lideranças do 
acampamento passaram a receber ameaças proferidas pelo gerente denominado Marcão e funcionários da fazenda. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com prazo de duração de 1 (um) ano, tendo como objeto: “apurar a responsabilidade pela 
pulverização aérea irregular de agrotóxicos realizada no Acampamento Quintino Lira”. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à PFDC 
2) Sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, bem como as anotações necessárias para 

fins de controle do prazo de encerramento, nos termos do art. 17 da mencionada Resolução. 
3) Cumpra-se as determinações contidas no despacho que determinou a instauração do Inquérito Civil. 

 
MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00040965-2021| 
PORTARIA Nº 233, DE 25 DE OUTUBRO 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 
125/2020/MP/SubPGJ-JI,126/2020/MP/SubPGJ-JI,130/2020/MP/SubPGJ-JI, 132/2020/MP/SubPGJ-JIe134/2020/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 

2ª 

Guilherme Chaves Coelho 
Designação: 01/10/2021 a 30/11/2021 – sem efeito 

Designação: 01/10/2021a 19/10/2021 
Luiz Gustavo da Luz Quadros 

Designação: 20/10/2021 a 31/10/2021 

29ª Aldo de Oliveira Brandao Saife 
Substituição: 08/10/2021 a 22/10/2021 

38ª 

Thiago Takada Pereira 
Designação: 02/09/2021 a 30/11/2021 – sem efeito 

Designação: 02/09/2021 a 20/10/2021 
Osvaldino Lima de Sousa 

Designação: 21/10/2021 a 31/10/2021 

56ª 
Josiel Gomes da Silva 

Biênio: 23/03/2020 a 24/03/2022 – sem efeito 
Biênio: 23/03/2020 a 22/03/2022 

75ª Emerson Costa de Oliveira 
Prorrogação de biênio até 31/10/2021 

84ª 
Cynthia Graziela da Silva Cordeiro 

Substituição: 09/10/2021 a 25/10/2021 – sem efeito 
Substituição: 09/10/2021 a 19/10/2021 

85ª 

Paloma Sakalem 
Biênio: 08/09/2021 a 09/09/2023 – sem efeito 

Biênio: 08/09/2021 a 07/09/2023 
Renata Valéria Pinto Cardoso 

Substituição: 22/10/2021 

89ª 
Guilherme Lima Carvalho 

Substituição: 24/09/2021 a 15/10/2021 – sem efeito 
Substituição: 24/09/2021 a 06/10/2021 

91ª Patrícia Carvalho Medrado Assmann 
Substituição: 18/10 a 31/12/2021 

102ª Lílian Regina Furtado Braga 
Designação: 01/10/2021a 31/10/2021 

103ª 
Thais Rodrigues Cruz Tomaz 

Biênio: 14/06/2021 a 15/06/2023 – sem efeito 
Biênio: 14/06/2021 a 13/06/2023 
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105ª 

Lílian Regina Furtado Braga 
Designação: 24/09/2021 a 15/10/2021 – sem efeito 

Designação: 24/09/2021 a 06/10/2021 
Osvaldino Lima de Sousa 

Designação: 07/10/2021 a 31/10/2021 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00040962-2021| 
PORTARIA Nº 235, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Designação de Promotores e Promotoras Eleitorais para o exercício da função 
eleitoral no Estado do Pará, biênio unificado 2021/2023. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 
Constituição Federal; no artigo 77 c/c 78, ambos da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e 

Considerando as indicações do Subprocurador-Geral de Justiça, Jurídico-Institucional, constantes nos anexos do 
ofício124/2021/MP/SubPGJJI, 

RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNAR para atuação na função de Promotor e Promotora Eleitoral titular, perante a respectiva zona eleitoral, para o 

biênio de 01/11/2021 a 31/10/2023, os Promotores e Promotoras de Justiça abaixo: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR(A) ELEITORAL 
2ª Aldo de Oliveira Brandao Saife 
5ª Brenda Corrêa Lima Ayan 
9ª Ney Tapajós Ferreira Franco 

10ª Luiz Gustavo da Luz Quadros 
31ª Sabrina Mamede Napoleão Kalume 
32ª Márcio Leal Dias 
34ª Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas 
38ª Dully Sanae Araujo Otakara 
44ª Rodrigo Silva Vasconcelos 
45ª Gabriela Rios Machado 
50ª Cristina Maria de Queiroz Colares 
52ª Januário Constâncio Dias Neto 
53ª Odélio Divino Garcia Junior 
55ª Ramon Furtado Santos 
56ª Josiel Gomes da Silva 
62ª Erick Ricardo de Souza Fernandes 
68ª Alexandre Azevedo de Mattos Moura Costa 
70ª Ely Soraya Silva Cezar 
75ª Emerson Costa de Oliveira 
79ª Dirk Costa de Mattos Junior 
82ª Renata Valéria Pinto Cardoso 
92ª Rafael Trevisan Dal Bem 
94ª Adriana Passos Ferreira 
99ª Gerson Daniel Silva da Silveira 

102ª Alan Johnnes Lira Feitosa 
105ª Diego Belchior Ferreira Santana 

 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional Eleitoral 
 



DMPF-e Nº 200/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 26 de outubro de 2021 Publicação: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 82 
 

 
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. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00005398-2021| 

PORTARIA Nº 17, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
e) considerando o Procedimento Preparatório, instaurado a partir de cópias da NF nº 041.2020.000201, declinada da Promotoria de 

Justiça de Teixeira-PB, com objetivo de apurar o não pagamento do seguro-safra no Município de Teixeira-PB 
Converta-se o presente Procedimento Preparatório nº 1.24.003.000304/2020-10, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca 
dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
Em Substituição ao 2º Ofício da PRM-PATOS/PB 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00005397-2021| 
PORTARIA Nº 18, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
e) considerando o Procedimento Preparatório, autuado a partir do Declínio de Atribuição da NF nº 040.2020.003170, do Ministério 

Público Estadual, que tem por objeto apurar a informação de que as pessoas de NILSON DE SOUSA e PAULO ROBERTO DE SOUSA TRINDADE 
estariam irregularmente apropriando-se de bens comunitários do Assentamento Nova Espinharas, localizado no Sítio Tijolos, zona rural do Município de 
São José de Espinharas/PB. 

Converta-se o presente Procedimento Preparatório nº 1.24.003.000354/2020-99, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca 
dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
Em Substituição ao 2º Ofício da PRM-PATOS/PB 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00005396-2021| 
PORTARIA Nº 19, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
e) considerando o Procedimento Preparatório, instaurado para apurar o não repasse de contribuições previdenciárias, pelo Município 

de Patos, entre os meses de janeiro e junho de 2020. 
Converta-se o presente Procedimento Preparatório nº 1.24.003.000339/2020-41, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca 
dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

 
DJALMA GUSMÃO FEITOSA 

Procurador da República 
Em Substituição ao 2º Ofício da PRM-PATOS/PB 
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##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00044143-2021| 
PORTARIA Nº 86, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.24.000.001362/2021-63. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso das atribuições estabelecidas 
no artigo 129, II e III, da Constituição Federal; nos artigos 5º, III, "b" e "d", e 6º, VII, "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93; nos artigos 1º, I e VIII, 
5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e da Resolução nº 23/2007, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República na Paraíba o procedimento em epígrafe, instaurado a partir de 
representação da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMBIENTALISTAS DO JARDIM OCEANIA - AMJO, CNPJ - 30.083.907/0001-22, 
denunciando ocupações irregulares na região do Maceió do Bessa (localizado na Av. Afonso Pena, mais precisamente na confluência da Avenida Campos 
Sales, da Rua Josué Guedes Pereira e da Rua Vicente Ielpo), que vêm causando danos ambientais ao ecossistema de mangue; 

CONSIDERANDO que a documentação juntada revelam a plausibilidade das alegações e que a área indicada caracteriza-se como 
área de preservação permanente; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição Federal garante a todos o "direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações"; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, adotando as medidas necessárias a sua garantia, bem como "promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos", nos 
termos do artigo 129, II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar mais detalhadamente os fatos narrados na representação; 
CONSIDERANDO os normativos que regulam a instauração e tramitação do Inquérito Civil; 
RESOLVE adotar as seguintes providências iniciais: 
1) Converter o auto extrajudicial identificado acima em Inquérito Civil; 
2) Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente ao procedimento referido; 
3) Publique-se este ato; 
4) Comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca do ato; 
5) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano; 
6) Cumpra-se a determinação proferida no despacho de conversão (DESPACHO 12987/2021 GABPR6-BGP - PR-PB-

00041805/2021). 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-FBE-PR-00004771-2021| 
PORTARIA N° 13, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Procedimento Principal: PRM-FBE-PR-00004492/2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 
art. 129, II); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 
criar, fazer e viver, especialmente das populações tradicionais, dentre elas a indígena; 

CONSIDERANDO as atribuições deste ofício sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, comunidades 
tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO os fatos contidos na representação e documentação em anexo, que se referem especificamente à disputa entre os 
dois irmãos, Eládio e Toninho, pela liderança da comunidade indígena denominada Ara Porã e o desenrolar violento que envolveu inclusive agressões 
com arma branca; 

Resolve, reconsiderar o despacho de Indeferimento de Instauração de Notícia de Fato e instaurar PROCEDIMENTO DE 
ACOMPANHAMENTO, pelo que determino as seguintes providências: 

I) Comunique-se a 6a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para conhecimento com cópia desta Portaria, 
solicitando que seja providenciada a devida publicação; 

II) Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a seguinte ementa: “Procedimento Administrativo instaurado para 
acompanhar a atuação da FUNAI e Polícia Federal na pacificação do litígio existente entre os irmãos Eládio e Toninho, bem como dos seus apoiadores, 
na disputa pela liderança da comunidade indígena Ara Porã, na intenção de evitar que as discussões assumam caráter violento". 
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III) seja expedido ofício à FUNAI Guaíra, via WhatsApp pelo telefone (49) 99157-2766, solicitando, no prazo de 72 horas, tome as 
providências cabíveis no sentido de apaziguar as discussões existentes entre os irmãos Eládio e Toninho, bem como de seus apoiadores, pela liderança 
da comunidade indígena Ara Porã, em Santa Helena/Paraná, no intuito de evitar que a disputa se torne violenta; 

IV) seja expedido ofício à Polícia Federal em Foz do Iguaçu/Paraná, mais especificamente ao Delegado-Chefe, solicitando, no prazo 
de 72 horas, avalie a possibilidade de uma atuação interinstitucional com a FUNAI voltada à avaliação e tomada das providências cabíveis no sentido de 
apaziguar as discussões existentes entre os irmãos Eládio e Toninho, e seus apoiadores, pela liderança da comunidade indígena Ara Porã, em Santa 
Helena/Paraná, no intuito de evitar que a disputa se torne violenta, considerando que já há notícias de atentado contra a vida entre os indígenas da referida 
aldeia; 

V) com a reposta, retornem conclusos. 
 

INDIRA BOLSONI PINHEIRO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00052584-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 868, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003855/2020-82. 
 

Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação formulada pelo servidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
- ANTT Heli Andre Bento Costa, por meio da qual relata a prática de atos de assédio moral praticados pela sua chefia, Jesiel Marcelino da Silva Júnior, 
iniciados a partir de uma divergência de opinião relacionada ao trabalho no mês de agosto de 2020. Expõe que foram praticadas as seguintes condutas 
em seu prejuízo: i) retirada de equipamentos de trabalho; ii) negativa de fornecimento de materiais básicos ao Posto de Campina Grande/PB, local em 
que é lotado, a exemplo de papel, caneta, água mineral, papel higiênico, dentre outros itens; e iii) deixar de analisar solicitação de férias cadastrada em 
junho de 2020 apesar da proximidade do período de férias pretendido, em janeiro de 2021. Em anexo, foram apresentados e-mails trocados com Jesiel 
Marcelino da Silva Júnior e outros servidores do órgão, bem como tela do sistema SIGEPE que demonstra a situação “solicitada” relativa a seu pedido 
de férias, indicando a não apreciação do pedido formulado. 

Somado a isso, extrai-se da representação inaugural a narrativa de que existem dois processos no SEI (50540.002146/2020-11 e 
50540.002405/2020-03) nos quais o agente público a quem se imputa a prática de ato de improbidade administrativa, Jesiel Marcelino da Silva Júnior, 
Coordenador de Fiscalização de Pernambuco, teria embaraçado o atendimento pela COAFI-PE às demandas do Posto de Fiscalização e Atendimento - 
PFA de Campina Grande/PB, local de lotação do noticiante. A conduta teria resultado no não fornecimento de itens básicos à unidade, tais como papel, 
caneta, água mineral, papel higiênico, dentre outros. 

Também instruem a representação inaugural e-mails trocados entre o representante e Jesiel Marcelino da Silva Júnior. Dentre eles, 
destaca-se o e-mail enviado por Jesiel Marcelino da Silva Júnior em 28.08.2020, às 10:55, oportunidade em que este informou ao representante que, em 
virtude da retomada das atividades de fiscalização no âmbito da COFISPE, dos recursos tecnológicos reduzidos e do fato de que, naquele momento, o 
servidor Heli André Bento Costa Araújo não realizava atividades de fiscalização vinculadas à COFISPE, estes materiais deveriam ser entregues à 
COFISPE. Na mesma data, às 11:32, Heli André Bento Costa Araújo responde à mensagem, encaminhando-a aos servidores Jesiel Marcelino da Silva 
Júnior e Fábio Quirino Gonçalves, informando, contudo, que os equipamentos são imprescindíveis à continuidade dos trabalhos do GTPE, razão pela 
qual solicitou sua reposição. Em resposta, em 09.09.2020, Fábio Quirino afirma que solicitou notebooks para o GTPE e a SUTEC e que estariam em 
processo de aquisição, bem como agradeceu a disponibilidade do servidor Heli André Bento Costa Araújo de utilizar os equipamentos pessoais enquanto 
a ANTT não os fornecia. 

Promovido declínio da presente notícia de fato à Procuradoria da República em Campina Grande, foi suscitado, todavia, conflito 
negativo de atribuição que, submetido à apreciação da 5ª CCR, resultou na deliberação pela atribuição deste ofício. 

Retomada a apuração, este Parquet Federal oficiou à ANTT, requisitando-lhe que encaminhasse cópias dos processos SEI 
50540.002146/2020-11 e 50540.002405/2020- 03, o que foi cumprido e resultou na colação aos autos das cópias solicitadas. 

Conforme consta no processo nº 50540.002146/2020-11, no dia 05/10/2020, Heli Andre Bento Costa fez um pedido à COFISPE 
solicitando materiais de escritório. No dia 12/10/2021, a COFISPE apresentou resposta à solicitação, subscrita por Jesiel Marcelino da Silva Junior, 
informando que, em virtude da pandemia de Covid-19, as atividades presenciais estariam suspensas ou sendo realizadas em regime de revezamento, 
razão pela qual expôs que apenas quando retornassem as atividades presenciais no PFA Campina Grande, e por meio de solicitação do servidor 
responsável, as devidas providências quanto aos materiais seriam realizadas. 

No dia 30/11/2020, todavia, Heli André Bento Costa reiterou a necessidade dos materiais, ressaltando que o PFA de Campina 
Grande/PB estaria funcionando normalmente desde setembro/2020. 

Em 30/11/2020, a coordenadora da Coordenação de Administração e Finanças da Unidade Regional de Pernambuco - 
COAFIPE/URPE, Mariana Veloso de Melo Santos, reencaminhou o processo ao COFISPE e à Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Tecnologias Aplicadas à Fiscalização - COPED para que as chefias imediatas indicassem a programação de frequência presencial dos servidores lotados 
no PFA de Campina Grande/PB, para ciência e justificativa quanto à disponibilização do material de consumo solicitado. Em resposta, no dia 01/12/2020, 
Jesiel Marcelino da Silva Júnior informou que não houve nenhuma comunicação de retorno às atividades presenciais do servidor até a data de 30/11/2020, 
quando foi solicitado o encerramento do regime excepcional de trabalho por meio do DESPACHO CAMPINAGRD (4640372), expedido no processo nº 
50540.001617 / 2020-65. 

Em 07/12/2020, Heli André Bento Costa pediu esclarecimentos à Superintendência de Gestão Administrativa - SUDEG quanto ao 
pleito. No dia 08/02/2021, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros - SUFIS encaminhou o 
despacho à Gerência de Fiscalização - GEFIS concordando com a solicitação de material. A COAFIPE, no dia 09/02/2021, confirmou que estava sendo 
providenciado o envio do material de expediente solicitado para uso no Posto de Fiscalização e Atendimento de Campina Grande/PB. No dia 11/02/2021, 
o técnico em Regulação Kléber Miranda, lotado no PFA Campina Grande, confirmou recebimento dos materiais de escritório. 

Dos autos do processo nº 50540.002405/2020-03, extrai-se, por sua vez, que, em 24/11/2020, Heli André Bento Costa formulou 
proposta de concessão de suprimento de fundos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para realizar compras de itens de limpeza e de suprimentos a 
exemplo de água, café, copos descartáveis, dentre outros. 
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No dia 07/12/2020, a COAFIPE se manifestou, por meio da coordenadora Marina Veloso de Melo dos Santos, informando que a 
COAFIPE ainda estava aguardando a manifestação da SUFIS/COPED quanto à programação de frequência presencial do servidor, no PFA de Campina 
Grande/PB, para a concessão do suprimento solicitado ou disponibilização dos itens de consumo/expediente, se fosse o caso. 

Em 15/12/2020, Heli André Bento Costa reforçou à SUDEG que estava realizando as atividades rotineiramente no PFA de Campina 
Grande/PB; tendo sido, contudo, necessário adquirir a suas próprias expensas os itens demandados. Em 08/02/2021, a GEFIS despachou nos autos 
autorizando a concessão do suprimento solicitada. Determinou-se, então, a inclusão de nova proposta de concessão de suprimento de fundos, ajustando-
se o prazo de utilização, de prestação de contas e demais informações necessárias, o que foi cumprido mediante nova formalização, com data em 
11/02/2021 (documento 35, pg. 45). Formalizado o empenho, o crédito foi disponibilizado em 22/02/2021 (documento 35, página 52). 

Com o objetivo de aprofundar a apuração, este Parquet federal solicitou informações à ANTT, atentando-se ao período de agosto de 
2020 a janeiro de 2021, sobre o quadro de funcionários da PFA Campina Grande, sua subordinação hierárquica, bem como sobre a efetiva adoção do 
regime de trabalho remoto pelos servidores e sobre como se davam as solicitações de material por aquela unidade. 

No despacho 5771/2021, houve a conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório. 
Além disso, foi solicitado à ANTT, por meio do Ofício 1301/2021, que informasse sobre a existência de apuração acerca de notícia 

de prática de assédio moral representada pelo servidor Heli André Bento Costa em face do servidor Jesiel Marcelino da Silva Júnior, remetendo-se cópias. 
Somado a isso, houve a determinação da oitiva do técnico em regulação da ANTT, Kleber Miranda de Araújo. 

Em resposta, a Corregedoria da ANTT, no documento 45, informou que, a fim de apurar o suposto assédio moral relatado, autuou o 
processo 50500.135303/2020-31, mas, no Despacho COREG SEI nº 5428159, afastou a alegação de eventual improbidade administrava por acreditar 
que houve falha na comunicação entre as partes e, não, um ato intencional e deliberado para prejudicar o servidor Heli Costa. Após, a Comissão de Ética 
da CEANTT expediu o Relatório SEI nº 6424011, por meio do qual adotou o entendimento da Corregedoria e promoveu o arquivamento dos autos. 

Da documentação colacionada, extrai-se cópia do despacho da SUFIS nos autos 50500.135303/2020-31, no qual se informou haver 
dois servidores lotados no Posto de Fiscalização no Terminal Rodoviário de Campina Grande que passaram a desempenhar suas atividades, diante da 
pandemia de COVID-19, de forma remota. Acrescentou-se que, no dia 30/11/2020, o servidor Heli Costa comunicou sobre seu retorno ao trabalho 
presencial e, para tal, solicitou à COFIS/PE materiais de expediente para desempenho das tarefas. A demanda não foi, todavia, atendida de imediato pela 
COFIS/PE, visto caber à coordenação decidir sobre a volta ao trabalho de rotina no posto e, caso o material fosse necessário ao desempenho de atividades 
pelo servidor no grupo de trabalho ao qual estava vinculado, qual seja, o Grupo Tático de Pronto-Emprego – GTPE, a demanda seria encaminhada ao 
coordenador desse grupo. Sobre as férias, afirmou-se que alterações no sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal geraram uma necessidade de 
adaptação da SUFIS e, devido a uma falha no sistema, o e-mail automático para homologação de férias de Heli Costa não chegou ao conhecimento da 
SUFIS ou da COFIS/PE. Ademais, apenas em 14/12/2020, o referido servidor enviou e-mail a respeito da solicitação de férias, quando, todavia, o período 
para sua homologação já havia se encerrado. Concluiu-se, assim, que não houve ma-fé no atraso na apreciação do pedido, mas, sim, um problema na 
comunicação interna e uma dificuldade no relacionamento interpessoal entre os envolvidos. Por fim, foi exposto que a SUFIS realizou a gestão interna a 
fim de resolver os problemas elencados, o que resultou em reunião pela GEFIS com os envolvidos, Heli Costa e sua chefia imediata, oportunidade em 
que foi estabelecido o fluxo de materiais de expediente. 

No documento 45.3, foi colacionada, por sua vez, cópia do Relatório da Comissão de Ética da ANTT, que analisou a notícia 
apresentada pelo servidor Heli Costa. Sobre a retirada de ferramentas/equipamentos de uso diário do seu local de trabalho, foi acolhida a motivação 
exposta pelo representado, Jesiel, na resposta ao e-mail por meio do qual a demanda havia sido encaminhada, de que a necessidade decorria da retomada 
das atividades de fiscalização na COFISPE, que não eram desempenhadas, naquele momento, pelo servidor, que estava exercendo suas atividades no 
Grupo de Trabalho e Pronto Emprego – GTPE. No que diz respeito à negativa de fornecimento de materiais de expediente, a manifestação do 
representado, de que o material não seria necessário ante a inexistência de atividade presencial no PFA Campina Grande, também foi acolhida para 
concluir-se pela inexistência da prática de ato que pudesse ensejar responsabilização de Jesiel Marcelino da Silva Júnior. Quanto ao item “c”, relativo ao 
requerimento de férias, fundamentou-se que houve falha no sistema da qual decorreu o prejuízo à avaliação da solicitação de férias, o que resultou, 
igualmente, no entendimento de que inexiste conduta do representado que pudesse ser enquadrada no Código de Ética daquela autarquia. 

Após, sobreveio aos autos resposta do Setor de Gestão de Pessoas da ANTT (documento 47) ao ofício 1301/2021, oportunidade em 
que foi informado que estiveram lotados no PFA Campina Grande, no período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, os servidores Heli André Bento 
Costa e Kleber Miranda de Araújo; que o Posto de Fiscalização é subordinado à COFIS/PE, setor que possui como responsável o servidor Jesiel Marcelino 
da Silva Júnior; sobre o regime de teletrabalho no período de agosto de 2020 a janeiro de 2021, esclareceu que Kleber Miranda esteve em trabalho remoto 
durante todo o período e Heli Costa, por sua vez, de 29/06/2020 a 14/12/2020, quando teve sua solicitação de retorno às atividades presenciais atendida 
pela Gerência de Gestão de Pessoas. 

Acrescentou-se, na referida resposta, sobre as solicitações de material de expediente, que estas poderiam dirigidas ao Coordenador 
de Fiscalização da URPE, mas que o servidor Heli Costa se encontrava vinculado ao Grupo Tático de Pronto-Emprego – GTPE de modo que os materiais 
deveriam ser encaminhados pelo Coordenador do GTPE. E, ainda, que, estando o servidor em trabalho remoto, não havia justificativa para a solicitação. 
Ao final, expôs que foi instaurado procedimento interno para apurar os fatos objeto da representação de Heli Costa a respeito da negativa de fornecimento 
de material e não homologação das férias, oportunidade em que o titular da unidade, Jesiel Marcelino da Silva Júnior, prestou esclarecimentos (despacho 
expedido nos autos 50500.135303/2020-31, com data em 28/12/2020, documento 47.1). 

A fim de instruir o procedimento, além da obtenção dos documentos indicados, diligenciou-se a fim de ouvir o servidor Kleber 
Miranda, lotado, na mesma época, no mesmo Posto de Fiscalização que o representante. 

No depoimento, Kleber Miranda afirmou ser funcionário da ANTT, estar lotado em Campina Grande junto com o denunciante Heli 
André e que Jesiel Marcelino é seu supervisor e se encontra lotado em Recife. Afirmou também conhecer o representado, Jesiel Marcelino da Silva 
Junior, de quem é colega de trabalho e com quem não mantém relação de amizade ou inimizade. 

Afirmou, ainda, trabalhar com Heli André há 12 (doze) anos e com Jesiel, de 8 (oito) a 10 (dez) meses. Relata que ficou sabendo 
superficialmente sobre a retirada dos materiais de trabalho (notebook e alguns equipamentos da operação da agência) que estavam à disposição de Heli 
André e cuja retirada se deu em cumprimento às ordens de Jesiel. Afirmou ter tido conhecimento de que Jesiel havia pedido a Heli André a devolução 
de notebook e equipamentos porque Heli André estava participando do Grupo Tático de Pronto Emprego – GTPE. 

Quando perguntado por este órgão se a retirada dos equipamentos decorreu de uma conduta de praxe, de administração, ou se houve 
algum componente pessoal na restituição dos bens, o depoente Kleber expôs não poder afirmar, tendo em vista conhecer Jesiel Marcelino há pouco 
tempo, cerca de 10 (dez) meses, e desconhecer qualquer relação de amizade ou inimizade ou algo que pudesse fazer Jesiel fazer isso com a intenção de 
retaliar o servidor. 
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Kleber Miranda, perguntado, relatou, ainda, que tem conhecimento sobre existir uma divergência e indisposição entre Heli Costa e 
Jesiel Marcelino, razão pela qual eles não mais se falam e Heli André pediu para participar de outra área da agência a fim de que não fosse mais 
subordinado à coordenação de Jesiel. 

Perguntado sobre se teria conhecimento acerca de algum tipo de procedimento de Jesiel, além desse fato, que pudesse ter relação com 
a prática de assédio moral, Kleber respondeu não saber da vida de Jesiel, mas ter conhecimento de que Jesiel possui alguns inimigos ou desafetos na 
agência por onde ele passou, em Goiânia/Goiás. Nunca pesquisou, todavia, sobre o histórico dele e desconhece os fatos que possam ter provocado essas 
indisposições. 

Kleber afirma também ter tido conhecimento sobre o atraso na apreciação por Jesiel das férias de Heli, fato que lhe foi relatado por 
Heli André, que se sentiu prejudicado pela demora. Afirmou que as férias são requeridas por meio de acesso ao sistema pelo servidor requerente, que se 
trata do SIGEPE (atualmente, SIGAC) e faz sua solicitação de férias e dali passa para a chefia. Nesse contexto, sendo um ato que parte de cada servidor 
individualmente, não tem conhecimento sobre como se deu essa questão da apreciação das férias de Heli André. 

Somado a isso, Kleber relata que não sabe como começou essa indisposição entre Heli e Jesiel. Acrescentou que Heli André também 
lhe relatou insatisfação quanto à retirada de equipamentos, pela qual se sentiu prejudicado. 

Em continuidade à instrução, determinou-se o agendamento de data para oitiva do técnico em regulação da ANTT, Fábio Querino 
Gonçalves, Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Aplicadas à Fiscalização – COPED, e de Marina Veloso de Melo dos Santos, 
Coordenadora de Administração e Finanças da Unidade Regional de Pernambuco – COAFIPE/URPE. Foram, então, colhidas suas declarações. 

Fábio Querino Gonçalves, ouvido, declarou ser técnico em regulação na ANTT e que foi Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Tecnologias Aplicadas à Fiscalização. Nessa coordenação, trabalhava em um grupo de trabalho de fiscalização de transporte clandestino, que era 
composto por servidores de diversos estados, dentre os quais o servidor Heli Costa. 

Chegou ao seu conhecimento que Heli Costa, além de fazer parte desse grupo de trabalho, também fazia parte de um outro grupo de 
trabalho da Coordenação de Padronização. Então, Heli Costa, além de estar no Grupo do Pronto Emprego para realizar operações de combate ao transporte 
clandestino, também atuava junto com o grupo que fazia os procedimentos operacionais padrão e manuais de fiscalização. 

Sobre o servidor Heli Costa, afirmou que quando ele estava em operação, ele não fazia uso da sala do posto de fiscalização, mas 
quando ele não estava em operação, quando estava fazendo a parte mais administrativa, de escrever os manuais, ele recorria à sala do terminal de Campina 
Grande porque ele não tem um ambiente propício na sua residência para fazer esse tipo de trabalho. 

O depoente acrescenta que, em um dado momento, Heli Costa o informou de que estava precisando de alguns materiais. Nessa época, 
o Superintendente, Maurício, tinha combinado com os COFIS que tinham servidores nessas funções se reportando a outras unidades que o trabalho seria 
passado pelas unidades, pela COPED e COPOP, mas, em relação às funções administrativas, o servidor continuava se reportando à unidade ao qual era 
vinculado. Isso porque seria muito mais difícil o depoente, de Brasília, mandar um material de expediente para ele do que o pessoal de Pernambuco, que 
está do lado. Então, matérias administrativas como férias, ponto, dentre outras, eram reguladas pelo pessoal de Pernambuco. Nesse contexto, quando Heli 
Costa entrou em contato com o depoente para questionar como demandar o fornecimento de materiais administrativos, foi orientado que fosse requerido 
à Unidade de Pernambuco. 

Tomou conhecimento de que a unidade de Pernambuco, contudo, se recusou a entregar o material alegando que a sala estaria fechada 
por conta da pandemia. Ocorre que a sala ficava fechada, mas era utilizada quando necessário. Citou como exemplo uma oportunidade em que houve um 
comando em Pernambuco e, nessa ocasião, o próprio depoente fez uso da sala. O declarante relatou: “(…) Nós utilizamos a sala de Campina Grande 
como ponto de apoio porque como a gente vai com viatura, você precisa imprimir alguma coisa, você precisa fazer algum trabalho… imprimir uma 
multa, um termo de transbordo… a gente recorre geralmente a um ponto de apoio... Então, nós passamos pela sala de Campina Grande, ficamos um dia 
lá durante esse procedimento justamente para fazer esse trabalho administrativo. E ele fez esse pedido para a unidade de Pernambuco e a unidade se 
recusou dizendo que a sala tava vazia e que não tinha… e que por conta da pandemia, não tinha movimento na sala… (…)”. 

Acrescentou que, diante da negativa, Heli Costa falou com o depoente, que, por sua vez, disse que falaria com o Superintendente de 
Fiscalização, Maurício, sobre o assunto. Este, por seu turno, afirmou que falaria com Jesiel para liberação do material, cuja não liberação considerou 
despropositada. Após, Maurício lhe comunicou que o material seria liberado. 

Sobre fatos que pudessem ter gerado algum desentendimento entre Heli Costa e Jesiel, o depoente expôs que Heli Costa também 
reportou um problema de homologação de suas férias. Além disso, relatou que houve um fato que considerou uma descortesia de Jesiel perante Heli 
Costa que se deu com a retirada, sem aviso prévio, de acesso do servidor Heli Costa ao sistema SEI. 

Por fim, relatou que, na semana em que prestou depoimento, Heli Costa lhe havia enviado um e-mail. Informa que existe uma 
programação de fiscalização, que lista quais comandos e operações serão feitas durante o mês. Ocorre que o servidor Heli Costa ficou sabendo, a partir 
de um colega, que estava circulando um e-mail com as operações do mês, e-mail que, todavia, não teria recebido. Ocorre que, como servidor daquela 
unidade, Heli Costa entende que ele também teria de receber, já que ele também faz parte da unidade. Heli Costa, então, questionou ao COFIS porque 
ele não recebeu esse e-mail, todavia ele deu uma resposta vaga, dizendo que questionaria a Superintendência a respeito. Ocorre que não tem sentido 
perguntar-se à Superintendência porque quem faz a programação é a própria COFIS. Não era, por outro lado, uma informação sigilosa porque a COFIS 
passou para outras pessoas. Nesse contexto, o depoente afirma notar que há uma certa resistência, um distanciamento, entre a COFIS e esse servidor. 

Sobre essa falta de estrutura de que Heli Costa se queixava, o MPF questionou se tem conhecimento de que teria ocorrido em outra 
unidade da ANTT ou em outra unidade subordinada à unidade de Pernambuco, ao que respondeu negativamente. Por fim, perguntado, acrescentou nunca 
ter tido nenhum problema com Jesiel e tampouco com Heli. Afirma ter tido apenas uma certa rusga profissional com Jesiel por ter entendido que uma 
programação de um trabalho realizada não havia sido a ideal, mas nada pessoal. 

Ouvida, Marina Veloso de Melo dos Santos, por sua vez, declarou ser Coordenadora de Administração e Finanças da URPE, que fica 
responsável por atender demandas dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande de Norte e Paraíba. 

Sobre os fatos, declara que tudo isso aconteceu em meio a uma situação excepcionalíssima, de pandemia, em que a única de solicitação 
de posto de fiscalização, dentre os seis postos ativos da Unidade Regional de Pernambuco, que a Coordenação de que faz parte recebeu, quanto à material 
de expediente para uso e trabalho presencial, foi essa do servidor Heli Costa, que é lotado no posto de Campina Grande. 

Aponta que, conforme os termos do art. 23 da IN 65, de 30.07.2020, o servidor em trabalho remoto deve se responsabilizar pelos 
custos do trabalho remoto. Nesse contexto, tiveram o cuidado de verificar junto à chefia se o trabalho presencial no posto realmente estava ocorrendo, 
tendo em vista o cenário de pandemia. Isso porque o servidor Heli Costa trabalha no posto junto com outro servidor, o que deveria ser considerado em 
relação à possibilidade de propagação do vírus. 

A sua Coordenação solicitou, então, à chefia imediata que informasse a programação de trabalho presencial. Ao consultar o chefe 
imediato de Heli Costa, Jesiel, a orientação foi, contudo, de que o servidor fosse mantido em trabalho remoto. A solicitação do servidor foi, então, 
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encaminhada à outra chefia do servidor, ao qual ele estava informalmente vinculado, do Grupo de Trabalho do Pronto Emprego, que fica vinculado à 
Brasília, para a qual executava trabalhos presenciais com frequência. Solicitaram, então, às chefias que atestassem essa situação de trabalho presencial 
do servidor e ficaram aguardando a resposta. Declara que a solicitação do servidor Heli Costa foi, ao final, acolhida. 

Afirma que Heli Costa prestava serviços a Pernambuco e a Brasília. A Chefia de Pernambuco, contudo, não concordou com a 
retomada do trabalho presencial do servidor por conta da pandemia. 

Acredita que essa dupla subordinação de Heli Costa à unidade de Brasília e à Coordenação de Fiscalização ficou confusa; inclusive, 
nesse contexto, a Corregedoria, ao apreciar a notícia de assédio moral, entendeu que a questão se tratou de uma falha de comunicação. 

Acrescentou que, depois de terem recebido a solicitação de material, várias chefias de Brasília se manifestaram nos autos, mas 
ninguém quis afirmar sobre o retorno presencial, tendo em vista que, durante uma pandemia, ninguém quis se responsabilizar por um servidor que quis 
voltar presencial ao trabalho. Assim, apesar de o servidor Heli Costa ter tido essa iniciativa de retorno presencial, isso é uma coisa que não depende só 
da vontade do servidor, tendo em vista a necessidade de preservação da saúde dos servidores com a possibilidade até mesmo de a chefia se responsabilizar 
por algum prejuízo à saúde de servidor. 

Afirma que Heli Costa passou um período vinculado à Coordenação de Brasília e retornou recentemente ao quadro da COFIS/PE, 
estando, portanto, novamente subordinado ao Jesiel. 

  Nega ter conhecimento de que Jesiel tenha algum problema com outros servidores, mas declara que Heli Costa já teve outro 
desentendimento com a chefia anterior. Sobre Jesiel, afirma que é um chefe exigente, mas desconhece quaisquer excessos. 

É o relatório. 
Inicialmente, observa-se que a apuração teve início porque as práticas noticiadas pelo representante, que relatou a retirada de 

equipamentos de trabalho, negativa de fornecimento de materiais de expediente e a não apreciação do pedido de férias por mais de seis meses, consistem 
em possíveis atos que, se praticados em desvio de finalidade e de forma contextualizada e sistemática, poderiam caracterizar a prática de assédio moral. 

É certo, nesse contexto, que o assédio moral expõe a pessoa assediada, sejam quais forem os meios pelos quais é praticado, a 
constrangimentos e humilhações, degradando as condições de trabalho e gerando sofrimento ao desestabilizar emocional e profissionalmente a vítima. 
Não se confunde, porém, com desentendimentos profissionais cotidianos, não repetidos e não caracterizados pela intenção de menosprezo, humilhação 
ou isolamento. A distinção é necessária, tendo em vista que o assédio moral, que se capitula como ato de improbidade administrativa que ofende 
princípios, configura ilegalidade grave. 

A fim de esclarecer os fatos, além de obtidas cópias dos autos que resultaram na negativa às demandas do noticiante na qualidade de 
servidor lotado no Posto de Fiscalização de Campina Grande, foram ouvidos servidores da ANTT. 

Inicialmente, em análise do atraso na apreciação do pedido de férias, verificou-se que o pedido formulado foi encaminhado via 
sistema, que, todavia, falhou e não enviou o e-mail automático que deveria ter sido remetido informando do seu cadastro, o que prejudicou, assim, o 
conhecimento da chefia acerca do pedido. 

Nesse sentido, extrai-se dos autos que, no curso do procedimento instaurado no âmbito da Corregedoria do órgão para apurar a notícia 
formulada por Heli Costa de que estava sendo vítima de perseguições e assédio moral, o Superintendente de Fiscalização, Maurício Hideo Taminato 
Ameomo, que nos presentes autos foi citado no depoimento de Fábio Querino, apresentou considerações sobre os fatos, oportunidade em que expôs as 
falhas que incidiram sobre o sistema e, inclusive, sobre serem essas objeto de processo próprio no âmbito da ANTT para correção. 

No documento 45.1, páginas 1 a 3, Maurício, sobre a homologação das férias, informou que alterações no sistema de gestão de pessoas 
do governo federal acarretaram novas exigências, que, diante de dificuldades internas de operacionalização decorrentes da organização administrativa da 
ANTT, gerou problemas nos sistemas de modo que o e-mail automático para homologação das férias do servidor Heli Costa não chegou ao conhecimento 
da COFIS/PE ou da SUFIS. Em razão da necessidade de ajustes no sistema, foi, inclusive, autuado o processo SEI 50500.078215/2020-25. Acrescentou 
que o servidor Heli Costa, em relação à solicitação de férias não apreciada, apenas se manifestou em 14.12.2020 quando, todavia, o período de 
homologação, de seis meses, já havia se encerrado. Nesse contexto, destacou ter se entendido inexistente má-fé ou perseguição, tendo se interpretado ter 
havido problema na comunicação interna e dificuldade no relacionamento interpessoal entre Heli Costa e Jesiel. 

No que diz respeito, por sua vez, à retirada dos equipamentos (notebook, máquina GoPro e rádio comunicador), solicitados no e-mail 
do documento 1.3, página 3, por Jesiel a Heli Costa, Jesiel, no despacho do documento 47.1, expôs que se deveu ao fato de que se tratavam de 
equipamentos de uso compartilhado e o representante não estava exercendo, naquele momento, atividades no âmbito da COFIS/PE, mas tão somente 
perante o Grupo de Trabalho de Pronto Emprego - GTPE. Posteriormente, conforme se extrai do e-mail enviado por Fábio Querino em 09.09.2020 a Heli 
Costa (documento 1.3, página 1), o GTPE solicitou aquisição de notebook para o trabalho do servidor no âmbito do GTPE. 

Neste ponto, não se encontra em avaliação a gestão administrativa do órgão e tampouco se a forma pela qual os equipamentos são 
disponibilizados atende da melhor maneira às necessidades da Administração, mas, sim, se o ato poderia ter sido praticado em desvio de finalidade, para 
prejudicar as atividades laborais do servidor. Não há elementos suficientes, todavia, de que a retirada dos equipamentos, considerando-se os depoimentos 
de Kleber Miranda e Fábio Querino, tenha tido esse motivo. 

Com relação ao fornecimento dos materiais de expediente solicitados por Heli Costa, verificou-se, por seu turno, que, considerando-
se o teletrabalho instituído em razão da pandemia de COVID-19, as rotinas administrativas foram aperfeiçoadas para atender a excepcional situação na 
qual os servidores deveriam, no âmbito de suas residências, utilizar-se de estrutura física e tecnológica própria para exercício de suas atividades laborais. 
Nesse contexto, maior cautela no atendimento das demandas de materiais foi instituída, tendo em vista que a disponibilização de materiais era 
consequência lógica do trabalho presencial, o que passou a ser objeto de verificação. 

Nesse contexto, nos autos do processo 50540.002146/2020-11, no âmbito da COFIS/PE, pela qual era responsável o representado, 
Jesiel, o material foi negado, tendo em vista a continuidade do regime de teletrabalho e o fato de que o retorno ao trabalho presencial por iniciativa do 
servidor veio a ser comunicado apenas posteriormente à formulação da demanda. Nos autos do Processo Sei/ANTT nº 50540.002405/2020-03 
(documento 35, páginas 27/59), por sua vez, verifica-se que não constam atos praticados pelo representado, Jesiel, ou mesmo no âmbito da COFIS/PE, 
e, ainda, que, nos referidos autos, as mesmas cautelas - decorrentes do regime de teletrabalho - para atender a demanda foram adotadas, a indicar que, 
além da negativa ter sido alheia ao servidor representado, que a verificação das demandas em face ao contexto de teletrabalho faz parte das rotinas 
instituídas no âmbito da ANTT. 

Por fim, quanto ao fato de que e-mail teria sido enviado aos demais colegas informando sobre a programação de fiscalização, mas, 
não, ao servidor Heli Costa, verifica-se que não há elementos que permitam concluir se tratar de ato deliberado a fim de provocar isolamento e menosprezo 
ao representante, que exceda a mera falha administrativa. 

Isto posto, não vislumbrando a adoção de quaisquer das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF, 
promove-se o arquivamento do presente procedimento preparatório, com fulcro no art. 17, da mesma Resolução. 
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Oficie-se ao noticiante, cientificando-o formalmente do arquivamento e da faculdade de apresentar razões e documentos, no prazo de 
10 dias. 

Apresentada manifestação, voltem os autos conclusos. 
Decorrido in albis, encaminhem-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para a necessária 

análise da promoção de arquivamento. 
 

ANTÔNIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00020679-2021| 
PORTARIA Nº 41, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato nº 1.27.000.001021/2021-86 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar 
nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017; 

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 o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais; 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017); 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à e inspeção na Delegacia de Polícia Federal 
de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico - PF/SR/DRCOR/DELEMAPH - Teresina/PI, relativa ao 2º Ciclo de 2021. 

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00020680-2021| 
PORTARIA Nº 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato nº 1.27.000.001025/2021-64 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar 
nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017; 

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 o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais; 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017); 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à inspeção na Delegacia de Polícia Federal 
de Repressão a Crimes Fazendários - PR/SR/DRCOR/DELEFAZ - Teresina/PI, relativa ao 2º Ciclo de 2021. 

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00020681-2021| 
PORTARIA Nº 43, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato nº 1.27.000.001028/2021-06 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar 
nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017; 

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 o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais; 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017); 
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RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à inspeção na 2ª Delegacia PRF - 
PIRIPIRI/PI, relativa ao 2º Ciclo de 2021. 

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00020682-2021| 
PORTARIA Nº 44, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato nº 1.27.000.001030/2021-77 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar 
nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017; 

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 o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais; 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017); 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à inspeção no Setor Técnico-Científico da 
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Piauí, relativa ao 2º Ciclo de 2021. 

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00020683-2021| 
PORTARIA Nº 45, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato nº 1.27.000.001032/2021-66 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º, inciso I e artigo 9º da Lei Complementar 
nº 75/93 e também no artigo 8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP nº 174/2017; 

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 o dever-poder do ministério público federal para o exercício do controle externo da atividade policial; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é o titular da ação penal pública, destinatário das investigações policiais federais; 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de TAC; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas e instituições; apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis; bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (artigo 8º da Resolução CNMP nº 174/2017); 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à inspeção na Delegacia de Polícia Federal 
de Defesa Institucional - PR/SR/DRCOR/DELINST, relativa ao 2º Ciclo de 2021. 

Comunique-se à Egrégia 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00010417-2021| 
PORTARIA N° 14, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Ref. Protocolo nº PRM-VTR-RJ-00010300/2021. Ação Civil de Improbidade 
Administrativa nº 0151589-88.2015.4.02.5119 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela PROCURADORA DA REPÚBLICA signatária, com base no artigo 129 da 
Constituição Federal, artigo 7º, I e 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, e pela Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP); 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 8º da Lei 
Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n.º 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do procedimento 
administrativo e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais 
requisitar diligências investigatórias, podendo acompanhá-los e apresentar provas, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de 
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sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei 
Complementar n° 75/1993, art. 7°, II e art. 8°, II, IV, VII); 

CONSIDERANDO que a Ação Civil Pública nº 0151589-88.2015.4.02.5119 foi proposta, tendo em vista a apuração da materialidade 
e autoria de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO a possibilidade de se oferecer ao réu proposta de acordo de não persecução cível, nos termos do disposto no art. 
17, §1º, da Lei nº 8.429/92; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, vinculado à 5ª CCR, com o objetivo de "acompanhar as 
tratativas para propositura de Acordo de Não Persecução  Cível- ANPC para Jersei Conceição Hermógenes, tendo em vista a Ação de Improbidade 
Administrativa nº 0151589-88.2015.4.02.5119, já em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Barra do Piraí, e em virtude da determinação judicial contida 
na Ata de Audiência realizada no dia de 22 de setembro de 2021 (Evento 161), bem como DETERMINAR: 

I – a AUTUAÇÃO e o REGISTRO, conforme determinação do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Egrégio Conselho Nacional 
do Ministério Público; 

II – a MINUTA e o ENCAMINHAMENTO da proposta de ANPC ao réu Jersei Conceição Hermógenes, com prazo de 10 (dias) para 
manifestação; 

III- Após ACAUTELEM-SE os autos em Cartório no aguardo da resposta ao ANPC. 
Cumpra-se. 

 
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00065739-2021| 
PORTARIA Nº 739, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Portaria PGR n.º 601, de 29 de setembro de 2021, publicada no DOU Seção 2, de 30 de setembro de 2021, e da competência delegada pela 
Portaria PGR n.º 458, de 2 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1. Designar o Procurador da República Alexandre Schneider, lotado no 1.º Ofício da Procuradoria da República no Município de 
Bento Gonçalves, em cumprimento à decisão da 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 15 de outubro de 2021, 
deliberou unanimemente pela possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo e designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal nos autos do processo n.º JFRS/CAX-5001177-46.2021.4.04.7107-APN. 

2. Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para exercício 
do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder na titularidade do 1.º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de Bento Gonçalves, nos termos do art. 9.º da Resolução CSMPF nº 3, de 8 de maio de 2018. 

3. A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 
 

FELIPE DA SILVA MULLER 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00007503-2021| 
PORTARIA Nº 10, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, I e VI, da Constituição da República; nos artigos 6º, V; 7º, I; e 8º, I a IX, da Lei Complementar nº 75, 
de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO que compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública; 
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, “não sendo caso de arquivamento e tendo o 

investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) 
anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime…”, 
mediante o cumprimento de condições a serem ajustadas entre o Ministério Público e o investigado; 

CONSIDERANDO o contido na Orientação Conjunta nº 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal; 

CONSIDERANDO os elementos coligidos aos autos do Inquérito Policial n.º 5007384-12.2017.4.04.7104, estabelecendo a 
materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal, praticado por JOVENOR SCARAVELLI JÚNIOR, cuja pena 
abstratamente prevista autoriza, em tese, a propositura de ANPP; 

CONSIDERANDO que, além da pena mínima, o Código de Processo Penal, em seu artigo 28-A, § 2º, elenca outros requisitos de 
natureza objetiva e subjetiva a serem apreciados para a análise do cabimento ou não do benefício; 

CONSIDERANDO que, se satisfeitos os requisitos legais, deve-se proceder à obtenção voluntária de confissão formal e 
circunstanciada do(a) autor(a) do fato para eventual acordo; 

CONSIDERANDO, por fim, que o artigo 8º, inciso IV e parágrafo único, da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, autoriza a instauração de procedimento administrativo para a realização de atividades vinculadas ao cumprimento das 
obrigações institucionais sem caráter investigativo de fato específico e não sujeitas a inquérito civil, 



DMPF-e Nº 200/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 26 de outubro de 2021 Publicação: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 91 
 

 
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. 

 

DETERMINO a instauração de Procedimento Administrativo, com a finalidade de proceder à análise e eventual oferta de acordo de 
não persecução penal em face dos fatos apurados no Inquérito Policial n.º 5007384-12.2017.4.04.7104. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE, com as comunicações cabíveis. 
Junte-se aos autos as informações determinadas no despacho de instauração, retornando conclusos para apreciação. 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00003895-2021| 
PORTARIA Nº 20, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 

 
 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais estatuídas no art. 129 da Constituição da 

República, 
CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, insere-se a de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”, o que lhe 
confere a legitimidade para atuar na tutela da respeitabilidade e eficácia dos serviços públicos, garantindo, em última análise, a defesa de direitos difusos 
da sociedade (art. 129, II, da CF e art. 2º da LC nº 75/93); bem assim o dever de assegurar a defesa dos direitos constitucionais do cidadão que visam à 
garantia do efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública e a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 11 da LC nº 75/1993 e art. 127 da CF); 

Considerando-se os fatos relatados no subjacente procedimento preparatório, os quais dão conta de um suposto descaso no 
atendimento de oncologia/radioterapia do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves, bem como, em tese, a incompatibilidade entre o exercício da direção 
do serviço de oncologia cumulada com a chefia do Hospital São Lucas (PUC/RS), além do descumprimento do prazo estabelecido pela legislação acerca 
dos tratamentos de oncologia (60 dias para início do tratamento), determina a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar a extensão 
dos fatos, bem como identificar eventuais irregularidades e seus responsáveis, para, ao fim e ao cabo, se for o caso, viabilizar o ajuizamento das medidas 
judiciais e/ou adoção das medidas extrajudiciais cabíveis. 

Autuar a portaria e as peças de informação que originaram a instauração. 
A título de diligências investigatórias iniciais, cumpra-se o despacho pretérito, agendando-se o depoimento do representante [#15 

DESPACHO GABPRM1-AS - PRM-BGO-RS-00002103/2021]. 
Designa-se o servidor Lauro José Sausen Júnior, matrícula nº 6454-8, para secretariar os trabalhos. 
Afixar cópia da portaria, em tamanho reduzido, no átrio da Procuradoria da República de Bento Gonçalves/RS. 

 
ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-RGR-RS-00005843-2021| 
PORTARIA N° 25, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradora da República signatária, lotada e em exercício na Procuradoria da 

República no Município de Rio Grande, RS, no uso de suas atribuições legais, à vista do disposto nos artigos 129, incisos III e VI, da Constituição da 
República, 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, bem como na Resolução CNMP nº 174/2017, considerando o 
teor da informação registrada no Sistema Único sob o nº PRM-RGR-RS-00005837/2021, determina a instauração de Procedimento Administrativo, 
vinculado à 6ª CCR, tendo por objeto "acompanhar a presença, no Município de Rio Grande, de famílias da etnia Kaingang oriundas da TI Serrinha/RS 
(liderança Ângela)" e assunto "Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público/Garantias Constitucionais/Direitos Indígenas (código 9989)". 

Oficie-se ao Município de Rio Grande, com urgência, solicitando a adoção de providências com vistas à prestação de auxílio 
humanitário emergencial a tais famílias. 

 
ANELISE BECKER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00010509-2021| 
PORTARIA Nº 61, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inciso I, da 

Constituição da República, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
Considerando a necessidade de adotar providências para o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) aos investigados 

do Inquérito Policial n. 5013560-90.2020.4.04.7107, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal; 
Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, 

conforme art. 8º, IV, da Resolução CNMP n. 174/2017; 
Considerando o teor da Orientação Conjunta n. 03/2018 da 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, que estabelece 

que as referidas providências devem ser realizadas preferencialmente no âmbito de um procedimento de acompanhamento, resolve instaurar procedimento 
administrativo, vinculado ao 1º Ofício. 

Publique-se, em cumprimento ao art. 9º da Resolução CNMP n. 174/2017, sendo desnecessária a comunicação da instauração à 
Câmara Revisora, tendo em vista as orientações contidas nos Ofícios Circulares n. 01/2018/2ª CCR e 30/2018 - 4ª CCR. 

 
LUCIANA GUARNIERI 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00007523-2021| 
PORTARIA Nº 96, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.004.000831/2020-20. 3ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Objeto: “apurar eventual ausência da prestação do serviço público postal 
no Município de Casca/RS”. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 
e legais, em face do disposto nos arts. 2º, I, e 4º, II da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 2º, § 7º, e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); 

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva 
a proteção do patrimônio público e social e de outros direitos difusos e coletivos (art. 129, III, CRFB e Lei Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, “c”); 

CONSIDERANDO que representação registrada na Sala de Atendimento ao Cidadão narrou que a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) não prestava o serviço de entrega postal em todo o Município de Casca (documento 1); 

CONSIDERANDO que o representante narrou que protocolou pedido de inclusão do seu endereço na entrega domiciliar, mas que a 
ECT negou sob o argumento de que o seu logradouro ficava fora da área de entrega (documento 1, p. 1); 

CONSIDERANDO que o manifestante alegou que o seu endereço apresentava todos os requisitos previstos na legislação específica 
e que a ECT realizava a entrega em local situado a menos de 100 metros da sua residência (documento 1, pp. 1-2); 

CONSIDERANDO que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos informou que as residências situadas no logradouro do 
representante possuíam numeração irregular, em desacordo com o disposto na portaria que regulamentava a entrega domiciliar (documento 10, pp. 1-2); 

CONSIDERANDO que a ECT informou que o efetivo da Agência de Correios de Casca era composto por 3 atendentes comerciais, 
na área de atendimento, e 3 carteiros, na área de distribuição (documento 22, p. 1); 

CONSIDERANDO que o Município de Casca relatou que os Loteamentos Stefano Powala, Colina do Sol, Jardim Europa, Czarnobay, 
João Paulo II, Idilio Belenzier, Augusto Mezzomo II e Cidade Nova, além do Distrito Industrial, não eram atendidos pela prestação de serviços postais 
básicos (documento 30.1); 

CONSIDERANDO que, em setembro de 2021, a ECT narrou que a expansão da área de entrega no Município de Casca seria 
formalizada por meio da realização do trabalho técnico (Sistema de Distritamento), o qual já estava em andamento, e que nele seriam incluídos todos os 
trechos que atendiam aos requisitos da Portaria MCOM nº 2729/2021(documento 38, p. 1); 

CONSIDERANDO que a empresa pública referiu, também, que, de acordo com o gestor da unidade, praticamente todos os 
logradouros do Município de Casca atendiam aos requisitos necessários para a realização da entrega (documento 38, p. 1); 

CONSIDERANDO que a previsão para implantação da distribuição domiciliária era janeiro de 2022, tendo em vista a necessidade 
de conclusão do trabalho técnico, bem como o procedimento de organização e alocação de recurso de um veículo ou motocicleta para o atendimento da 
demanda de entrega de encomendar (documento 38, p. 1); 

CONSIDERANDO que compete à União a manutenção do serviço postal (art. 21, inciso X, da CRFB); 
CONSIDERANDO que compete à ECT executar e controlar, em regime de monopólio, os serviços postais em todos o território 

nacional (art. 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 509/69); 
CONSIDERANDO que constitui serviço postal o recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores 

e encomendas, conforme definido em regulamento (art. 7º, caput, da Lei nº 6.538/78); 
CONSIDERANDO que a ECT, mesmo realizando a entrega de correspondências em regime de monopólio, está sujeita à disciplina 

do Código de Defesa do Consumidor; 
CONSIDERANDO que a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral é um direito básico do consumidor (art. 6º, 

inciso X, do CDC); 
CONSIDERANDO que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros 

e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22, caput, do CDC); 
CONSIDERANDO que a Portaria MCOM nº 2.729, de 28 de maio de 2021, estabeleceu as diretrizes para a universalização dos 

serviços de atendimento e de distribuição postais, os prazos para a entrega dos objetos integrantes dos serviços postais básicos e respectivos índices de 
qualidade a serem observados pela ECT; 

CONSIDERANDO que a portaria estabeleceu que a ECT realizará a entrega em domicílio sempre que houver indicação correta do 
endereço para a entrega do objeto postal, que o distrito possuir quinhentos ou mais habitantes, as vias e os logradouros oferecerem condições e acesso e 
de segurança ao empregado postal e que os imóveis apresentarem numeração única dispuserem de caixa receptora de correspondência (art. 12, incisos I 
a IV); 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CRFB); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 
competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 
notificações e intimações necessárias (Lei Complementar n.º 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV e VII); 

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente 
Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “apurar eventual ausência da prestação do serviço público postal no 
Município de Casca/RS” 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 3ª CCR. 
 

HAROLD HOPPE 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-VLH-RO-00004313-2021| 

RECOMENDAÇÃO N° 3, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021 
 

Procedimento Administrativo nº 1.31.003.000105/2021-40 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), por meio do Procurador da República signatário, no regular exercício de suas 
atribuições institucionais, com fundamento nos arts. 127 e 129, II e III, da Constituição da República; nos arts. 5º, I, “a”, “c” e “h”; II, “d”; III, “e”; V, 
“a” e “b”; e 6º, VII, “a” e “c”, e XX, da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); e na Lei nº 7.347/1985 (Lei de 
Ação Civil Pública); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem compete a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CR, art. 127); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CR, art. 129, II); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivo (CR, art. 129, III), bem como “expedir recomendações, visando 
à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 
prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 
cumpre sua função social, mediante prévia e justa indenização (CR, art. 184); 

CONSIDERANDO que a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano 
nacional de reforma agrária (CR, art. 188); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.629/1993 dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais atinentes à reforma 
agrária; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.952/2009 dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em 
áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal; 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União (TCU), no Acórdão nº 727/2020, referente à Tomada de Contas (TC) nº 
031.961/2017-7, demonstrou irregularidades no Programa Terra Legal, com o descumprimento de preceitos legais e constitucionais, impactando no 
aumento da grilagem de terras e no desmatamento da floresta na área da Amazônia Legal; 

CONSIDERANDO que, na ocasião, a auditoria conduzida pelo TCU elaborou questões acerca do funcionamento do Programa Terra 
Legal, como a utilização do georreferenciamento para a facilitação de grilagem de terras, a observância de critérios legais no cadastro, análise e emissão 
de títulos das áreas regularizadas e a capacidade institucional e técnico-profissional para a concessão de terras regularizadas; 

CONSIDERANDO que foram destacados os seguintes resultados pela fiscalização de orientação centralizada do TCU: 
228. Os principais resultados da análise efetuada indicam os seguintes achados: 
A) Falta de providências para a recuperação de mais de 1 bilhão em áreas irregularmente ocupadas identificadas nos sistemas de 

informação do programa (questão 1); 
B) Ausência de providências para a retomada e destinação de mais de R$ 2,4 bilhões em imóveis rurais do programa com 

irregularidades, cujos processos foram indeferidos (questão 3); 
C) 95% das áreas selecionadas como amostra não cumprem as cláusulas resolutivas (questão 4); 
D) Diminuição de quase 80% do rendimento operacional do programa entre 2014 e 2017, chegando a praticamente zero títulos 

emitidos no primeiro semestre de 2019 (questão 5); 
E) Desmatamento de mais de 82 mil hectares em áreas do Programa após a Lei 11.952/2009 (questão 5); 
F) Prejuízo de mais de R$ 12 milhões em titulações irregulares. 
CONSIDERANDO que tais problemas já haviam sido anteriormente apontados pelo TCU no Acórdão nº 627/2015, referente à TC 

nº 015.859/2014-2, que também teve como fundamento auditoria de conformidade do Programa Terra Legal na Amazônia Legal no período corresponde 
ao início do programa, em 26 de junho de 2009, até 31 de dezembro de 2017, que, contudo, não resultou em mudança positiva, mas em uma piora no 
cenário; 

CONSIDERANDO que, ao final da TC nº 031.961/2017-7, o TCU, por meio do Acórdão nº 727/2020, destacou a demora na 
manifestação de órgãos sobre interesse nas glebas georreferenciadas na Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas Federais na 
Amazônia Legal; 

CONSIDERANDO que, no Acórdão nº 727/2020, o TCU constatou que a falta de efetividade do Programa Terra Legal também 
provocou efeitos ambientais, visto que o TCU constatou, por amostragem, um desmatamento de, pelo menos, 82 mil hectares em áreas do programa 
ocorrido após a edição da Lei nº 11.952/2019; 

CONSIDERANDO que, ainda no Acórdão nº 727/2020, o TCU recomendou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) a elaboração de planos para inibir a divulgação pública de dados no Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) de áreas com indícios de prática de 
grilagem em seus sistemas informatizados, além da inibição da emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) dos imóveis sem título de 
posse ou propriedade válidos nas áreas da Amazônia Legal, mesmo com processo em andamento ou com registro no sistema, com o objetivo de não 
estimular a prática do crime descrito no art. 20 da Lei nº 4.947/1966 (“Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos Estados e dos Municípios: 
Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos”); 

CONSIDERANDO que, também no Acórdão nº 727/2020, o TCU recomendou ao Incra a elaboração de plano de providências que 
contenha um procedimento de verificação regular dos sistemas informatizados, esperando um benefício potencial de “R$ 1 bilhão”, decorrentes da 
reversão das áreas irregularmente ocupadas acima de 2500 hectares, “ou de os detentores possuírem uma ou mais áreas certificadas, além da prevenção 
da titulação de parcelas que não se enquadram no programa por não terem sinais de ocupação efetiva desde antes de 2008 até 2017”; 

CONSIDERANDO as demais recomendações constantes do Acórdão nº 727/2020, também direcionadas ao Incra, dentre as quais 
cumpre destacar a recuperação de imóveis da União ocupados irregularmente por detentores “titulados a partir de declarações falsas, apresentando indícios 
de fracionamento simulado ou qualquer outra situação incompatível com as regras do programa, ou apresentando indícios de comércio irregular, a fim 
de promover a reversão de tais áreas, e lhes dar destinação”, além do estabelecimento de “procedimentos que permitam verificar a veracidade das 
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informações declaradas pelos requerentes na solicitação de regularização fundiária do Programa Terra Legal e que impeçam a regularização de parcelas 
incompatíveis com as regras do programa”; 

CONSIDERANDO a criação do Programa Titula Brasil, por meio da Portaria Conjunta nº 1, de 2 de dezembro de 2020, da Secretaria 
de Assuntos Fundiários (Seaf) e do Incra, com os objetivos de “aumentar a capacidade operacional dos procedimentos de titulação e regularização 
fundiária das áreas rurais sob domínio da União ou do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária” (art. 1º) e, de acordo com o Manual de 
Planejamento e Fiscalização – Programa Titula Brasil, de “tornar mais eficaz a política pública de titulação nos projetos de reforma agrária do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União ou do Incra”, 
conforme já havia sido previsto no art. 32 da Lei nº 11.952/2009; 

CONSIDERANDO que o Programa Titula Brasil “será operacionalizado por meio de Acordos de Cooperação Técnica entre o INCRA 
e as Prefeituras interessadas na ampliação de políticas públicas de desenvolvimento regional com base na regularização fundiária e nos projetos de 
assentamento”, “com o apoio dos Municípios por meio de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária – NMRF do Programa Titula Brasil” (Manual 
de Planejamento e Fiscalização – Programa Titula Brasil); 

CONSIDERANDO que a IN Incra nº 105, de 29 de janeiro de 2021, regulamentou os procedimentos para a celebração de parcerias 
com os Municípios e implementação dos NMRFs para a execução do Programa Titula Brasil; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da IN Incra nº 105/21, o programa busca a concretização dos seguintes objetivos: 
I- ampliar a regularização e a titulação nos projetos de reforma agrária do Incra ou terras públicas federais sob domínio da União ou 

do Incra passíveis de regularização fundiária; 
II- expandir a capacidade operacional da política pública de regularização fundiária e de titulação; 
III- agilizar processos, garantir segurança jurídica, reduzir custos operacionais e, ainda, gerar maior eficiência e celeridade aos 

procedimentos de regularização fundiária e titulação; 
IV- reduzir o acervo de processos de regularização fundiária e titulação pendentes de análise; 
V- auxiliar na supervisão dos ocupantes em projetos de assentamento; e 
VI- fomentar boas práticas no federalismo cooperativo com os Municípios. 
CONSIDERANDO que os arts. 2º e 3º da IN nº 105/21 preveem a participação voluntária dos Municípios, por meio de adesão ao 

programa; 
CONSIDERANDO as seguintes competências administrativas atribuídas no art. 5º da IN nº 105/21 aos NMRF: 
I- atender os beneficiários da reforma agrária e da regularização fundiária, em relação aos objetivos desta Instrução; 
II- apoiar o Incra na organização de ações de regularização e titulação no município; 
III- coletar requerimentos, declarações e documentos afetos aos procedimentos de regularização e de titulação, e inseri-los nas 

soluções de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC do Incra; 
IV -instruir processos de regularização fundiária e titulação de projetos de reforma agrária do Incra ou terras públicas federais sob 

domínio da União ou do Incra passíveis de regularização fundiária, até a etapa antecedente à fase decisória pelo Incra; 
V - realizar vistorias indicadas pelo Incra nas áreas passíveis de regularização, por meio de profissionais habilitados, conforme 

especificado no Manual de Planejamento e Fiscalização e no Regulamento Operacional; 
VI - coletar as assinaturas dos beneficiários nos contratos e nos títulos de domínio e inserir nos processos do Incra; 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, § 1º, da IN nº 105/21, a instrução dos processos de terras públicas federais sob domínio 

da União ou do INCRA passíveis de regularização fundiária e de projetos de assentamentos compreenderão as seguintes etapas: 
I- apresentação de requerimento ou declaração pelo interessado; 
II- cadastro e verificação de documentos; 
III- complementação das informações ou documentos, quando indicado pelo Incra; 
IV- pesquisas em bases de dados do governo federal; e 
V- realização de vistorias, quando indicado pelo Incra; 
CONSIDERANDO, ainda, que, de acordo com os arts. 7º e 8º, da IN nº 105/21, competirão aos Municípios e ao Incra, 

respectivamente: 
Art. 7º Compete ao município: 
I- criar e manter em funcionamento o NMRF; 
II- disponibilizar local apropriado para funcionamento do NMRF; 
III- dar publicidade, em âmbito local, ao Programa Titula Brasil; 
IV- designar integrantes para o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária; 
V- arcar com as despesas relativas à remuneração e aos encargos trabalhistas dos integrantes do NMRF; 
VI- colocar os integrantes do NMRF à disposição do Incra para capacitação; e 
VII- disponibilizar meios de transporte, bem como garantir a realização de manutenção e de abastecimento em todas as etapas da 

execução das ações do NMRF. 
Art. 8º Compete ao Incra: 
I- coordenar, orientar, supervisionar e avaliar os resultados dos serviços do NMRF; 
II- capacitar e habilitar os integrantes do NMRF; 
III- fornecer aos integrantes capacitados do NMRF perfis adequados de acesso às soluções de Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TIC do Incra, mediante a assinatura de termos de responsabilidade; 
IV- disponibilizar ao município, sem ônus, o material padronizado relativo às atividades executadas pelo NMRF no âmbito do 

Programa Titula Brasil; 
V- indicar as áreas passíveis de regularização fundiária e titulação em projetos de reforma agrária ou terras públicas federais sob 

domínio da União ou do Incra; 
VI- disponibilizar e manter sistemas informatizados para a execução do Programa Titula Brasil; e 
VII- emitir e expedir, com exclusividade, os documentos de titulação. 
CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho “Reforma Agrária e Conflitos Fundiários” da Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão (PFDC) realizou, no dia 16 de abril de 2021, em conjunto com o TCU e a Controladoria-Geral da União (CGU), reunião com representantes da 
Diretoria de Governança Fundiária do Incra para tratar do Programa Titula Brasil; 
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CONSIDERANDO que, na ocasião, o representante do Incra sustentou que o Programa Terra Legal não foi oficialmente criado por 
lei, estando a política pública circunscrita ao objetivo de regularização fundiária; 

CONSIDERANDO que, no entendimento exposto pelo Incra, o Programa Titula Brasil não é um programa específico de titulação, 
mas sim um programa de parcerias com o fim de garantir apoio operacional ao Incra, de modo a ampliar os serviços por ela prestados, mantida a 
titularidade federal da política pública de reforma agrária e regularização fundiária; 

CONSIDERANDO que, na mencionada reunião, ao comparar o Programa Terra Legal com o Programa Titula Brasil, o Incra apontou 
que apenas o primeiro tem orçamento próprio, realiza instrução processual, manifestação técnica, decisão processual e emissão de título, ao passo que o 
segundo se diferencia por atuar em todo o território nacional (e não apenas na Amazônia) e em projetos de assentamento (não apenas em regularização 
fundiária de áreas públicas federais não destinadas); 

CONSIDERANDO que o Incra informou a ocorrência de adesão por mais de 600 prefeituras, tendo já sido assinados 15 termos de 
Acordos de Cooperação Técnica; 

CONSIDERANDO que, ainda segundo o Incra, após o decurso de prazo da Medida Provisória (MP) nº 910/2019, que tratava da 
regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, e a impossibilidade de aplicação da IN Incra nº 100/2019, sobre 
os procedimentos para regularização fundiária das ocupações incidentes em áreas rurais, somente o Decreto nº 10.592/2020, regulamentador da Lei nº 
11.952/2009, foi que lhe permitiu trabalhar da forma como tem operado, tendo desencadeado a edição da IN Incra nº 104/2021, que fixa os procedimentos 
para regularização fundiária das ocupações incidentes em áreas rurais, além da mencionada IN Incra nº 105/21; 

CONSIDERANDO que foi conferido aos Municípios um papel singular na identificação de assentamentos e de georreferenciamentos, 
não restando claro, contudo, se haverá quadros de agentes públicos aptos a conduzirem os NMRF's, tampouco a natureza de seus vínculos com os 
Municípios; 

CONSIDERANDO que o art. 8º, V, da IN Incra nº 105/21, aponta ser de competência do Incra “indicar as áreas passíveis de 
regularização fundiária e titulação em projetos de reforma agrária ou terras públicas federais sob domínio da União ou do Incra”, torna-se necessário 
compreender se o Incra terá conhecimento prévio dessas áreas e se haverá registro quantitativo total de área a ser regularizada, enfatizando-se a 
preocupação referente à grilagem de terras públicas federais; 

CONSIDERANDO que o art. 12 do Decreto nº 10.592/2020 estabelece que o Incra definirá as glebas a serem regularizadas após 
consulta prévia a órgãos e entidades federais; 

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 12 do Decreto nº 10.592/2020, no sentido de que a consulta será promovida no âmbito 
da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais; 

CONSIDERANDO que o § 3º do art. 12 do Decreto nº 10.592/2020 estabelece que, em caso de ausência de manifestação dos órgãos 
e entidades consultados no prazo de sessenta dias, haverá presunção de não oposição quanto à regularização; 

CONSIDERANDO a dificuldade de se afirmar a existência de reivindicações de reconhecimento de territórios quilombolas ou 
comunidades tradicionais sobre as áreas que pleiteiam regularização fundiária; 

CONSIDERANDO que os órgãos fundiários não indicam todas as terras indígenas demarcadas, pois muitas se encontram em fases 
de identificação e/ou de estudos antropológicos; 

CONSIDERANDO a ausência de informações de que o Sigef possua o levantamento de comunidades tradicionais em sua base de 
dados; 

CONSIDERANDO a ausência de informações de que a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) possua conhecimento e de 
que tenha delimitado os espaços territoriais ocupados por povos tradicionais; 

CONSIDERANDO a ausência de informações com relação ao cadastro dos conflitos por terra junto à Câmara de Conciliação Agrária, 
circunstância que possibilita o descumprimento da Lei nº 11.952/2009; 

CONSIDERANDO que a edição, pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da Instrução Normativa (IN) nº 09/2020, que disciplina 
o requerimento, análise e emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites em relação a imóveis privados, acarreta evidente descumprimento dos 
princípios da publicidade e da legalidade da Administração Pública ao não promover, na matrícula dos imóveis incidentes sobre terras indígenas, a 
averbação da existência de procedimento demarcatório; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 11.952/2009, “não serão passíveis de alienação ou concessão de direito 
real de uso, nos termos desta Lei, as ocupações que recaiam sobre áreas:(…)  tradicionalmente ocupadas por população indígena”; 

CONSIDERANDO que o § 1º do art. 1º da IN Funai nº 09/2020, considera “tradicionalmente ocupadas por população indígena” 
apenas as  “terras indígenas homologadas, reservas indígenas e terras dominiais indígenas plenamente regularizadas”; 

CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no julgamento da Ação Direita de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 4269, que, ao analisar a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 11.952/2009, desautorizou qualquer interpretação 
da legislação, sobretudo do art. 4º, §2º, da referida Lei, que possibilite a regularização de áreas de povos e comunidades tradicionais em desfavor do 
modo de apropriação de território por esses grupos (ADI 4269, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2017, PUBLIC 01-02-
2019); 

CONSIDERANDO que, no mesmo julgamento, o STF enfatizou que o art. 13 da Lei nº 11.952/2009, que dispensa vistoria prévia 
nos imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, demanda interpretação conforme a Constituição, de maneira que se compatibilizem os meios eficazes 
de fiscalização do meio ambiente como forma de tutela à biodiversidade e inclusão social dos pequenos proprietários que exercem cultura efetiva na área. 

CONSIDERANDO a manifestação apresentada pela Advogado-geral da União sobre a correlação entre grilagem e terras indígenas 
no bojo do julgamento da ADI nº 4269, nos seguintes termos: “Os modelos de ocupação territorial e as formas de apropriação dos recursos naturais têm 
sido concentradores da riqueza e socialmente excludentes, ocasionando conflitos pelo acesso à terra, aos recursos minerais, às reservas de madeiras 
nobres e aos recursos pesqueiros, entre outros”, que a “busca de ganhos patrimoniais rápidos por meio de grilagem de terras públicas, com frequente 
violação de direitos humanos é uma característica da expansão da fronteira amazônica”, ao passo que “Complexas redes de interesses envolvendo 
posseiros, madeireiros, grileiros, políticos locais, especuladores e grandes fazendeiros frequentemente se chocam com antigos ocupantes das terras, como 
populações tradicionais, indígenas ou produtores familiares” 

CONSIDERANDO que, dessa forma, os fundamentos que supostamente justificariam o afastamento da vistoria prévia, como a 
desburocratização e a agilização de procedimentos de regularização fundiária, perdem força diante da atuação dos NMRF's na regularização fundiária, 
pois estes poderão realizar, em apoio ao Incra, as medidas necessárias de forma concreta e presencial; 
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CONSIDERANDO que as vistorias, nesse contexto, se tornam ainda mais imprescindíveis, tendo em vista a necessidade de 
acompanhamento in loco dos procedimentos de regularização para garantir o desenvolvimento de expertise e precisão nas análises da matéria, de maneira 
impessoal e técnica; 

CONSIDERANDO que o Manual de Planejamento e Fiscalização do Programa Titula Brasil não define os critérios e parâmetros para 
a realização das vistorias presenciais; 

CONSIDERANDO que o Programa Titula Brasil confere aos Municípios atribuições afetas às políticas de reforma agrária e 
regularização fundiária, incrementando o histórico risco de indevidas influências locais sobre a destinação da terra, o qual pode ser ao menos mitigado 
pelo fortalecimento de instrumentos de transparência, participação e controle sociais em âmbito local; 

CONSIDERANDO que o Município de Vilhena/RO manifestou interesse em aderir ao Programa Titula Brasil; 
CONSIDERANDO que, no âmbito da Procuradoria da República em Vilhena/RO está em curso o Procedimento Administrativo nº 

1.31.003.000105/2021-40, tendo como objeto acompanhar a atuação do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, que irá atuar junto com o INCRA 
no programa Titula Brasil, no Município de Vilhena/RO, 

RECOMENDA 
Ao prefeito do Município de Vilhena/RO que: 
a) realize vistorias técnicas in loco em todas as áreas submetidas a processo de regularização fundiária no âmbito do Núcleo Municipal 

de Regularização Fundiária (NMRF), havendo ou não determinação ou indicação expressa do Incra, com observância da habilitação técnica necessária; 
b) emita, nas áreas passíveis de regularização fundiária, atestado de cumprimento ou da função social da propriedade rural, 

devidamente fundamentado, conforme preceituam os arts. 184, 186 e 188 da Constituição da República; 
c) estabeleça que a realização de vistorias técnicas e revisões populacionais, incluindo a coleta de dados, sejam realizadas 

exclusivamente por servidores públicos de provimento efetivo do quadro município, escolhidos por meio de processo seletivo aberto, ampla e previamente 
divulgado a todos os interessados, afastando-se a atuação de agentes meramente ocupantes de cargos em comissão, temporários ou terceirizados; 

d) adote as medidas administrativas necessárias a impedir que agentes públicos municipais, especialmente os integrantes do NMRF 
e respectivos cônjuges, companheiros e companheiras, possam figurar como beneficiários, direta ou indiretamente, de regularização fundiária no âmbito 
do Titula Brasil, em simetria à regra prescrita no art. 5º, §1º, da Lei n. 11.952/09; 

e) estabeleça, previamente ao início da implementação do Programa Titula Brasil no município, regras de impedimento e/ou suspeição 
aplicáveis aos servidores públicos efetivos integrantes do NMRF que contemplem, em sua integralidade, os princípios da impessoalidade, moralidade e 
probidade administrativas; 

f) capacite e habilite os agentes públicos indicados como integrantes do NMRF, o que deverá ser condição inafastável ao efetivo 
início de exercício das funções operacionais no âmbito do Programa Titula Brasil; 

g) determine a abstenção da análise de processos e pedidos de regularização fundiária nos casos em que forem constatadas as seguintes 
situações: 

g.1) a sobreposição total ou parcial em qualquer percentual de qualquer espécie de Cadastros Ambientais Rurais relativos à área 
objeto de solicitação; 

g.2) o registro de conflito fundiário na Câmara de Conciliação Agrária, cujo resultado da consulta deve necessariamente constar do 
processo de titulação; e 

g.3) a incidência sobre áreas reivindicadas por povos e comunidades tradicionais, ainda que não demarcadas ou sem processo 
instaurado, ou sequer registradas no Sigef; 

h) divulgue, ampla e acessivelmente, inclusive no sítio oficial do Município na internet: 
h.1) as áreas passíveis de regularização fundiária em glebas federais não destinadas e de titulação em projetos de assentamento; e 
h.2) a integralidade dos Acordos de Cooperação Técnicas formalizados com o Incra; 
i) assegure, previamente ao início da execução do Programa Titula Brasil, a efetiva participação e influência da sociedade civil, em 

geral, na definição do objeto e formulação de metas e ações do Plano de Trabalho referente ao Titula Brasil, procedendo à oitiva, no mínimo, de: 
i.1) entidades representativas de assentados e agricultores familiares; 
i.2) sindicatos de trabalhadores rurais; 
i.3) povos e comunidades tradicionais, com observância dos respectivos modelos de auto-organização; 
i.4) entidades dedicadas à defesa socioambiental; e 
i.5) do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou equivalente; 
j) divulgue, de forma objetiva e periódica, os resultados decorrentes da execução do Plano de Trabalho. 
PRAZO: fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, contado da confirmação de recebimento, para a prestação de informações ao MPF, sobre 

o acatamento e a comprovação das providências destinadas ao cumprimento do teor da recomendação. 
 

CAIO HIDEKI KUSABA 
Procurador da República 

(Em substituição) 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00047427-2021| 
PORTARIA Nº 557, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Designa membro para atuar em Procedimento Investigatório do MP. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: 
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Designar o Procurador da República Ivan Cláudio Garcia Marx, responsável pelo Ofício Único da Procuradoria da República no 
Município de Jaraguá do Sul, para atuar nos autos do Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação) nº 5011055-04.2021.4.04.7201, em 
razão de decisão da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão pelo não arquivamento, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República 
Davy Lincoln Rocha. 

 
DANIEL RICKEN 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00047477-2021| 
PORTARIA Nº 121, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

outorgadas pelo art. 129 da Constituição da República e: 
Considerando as atribuições dispostas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República; 
Considerando o encargo previsto no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 
Considerando a previsão constante da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de realizar diligências para averiguar os fatos narrados na representação acerca do empreendimento 

denominado Condo-Hotéis; 
Considerando a necessidade de apurar suposta omissão de informação relevante e suposta prática não equitativa no mercado de 

valores mobiliários (Lei 7.913/89, art.1º, I e III); 
Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.33.008.000304/2021-33 em INQUÉRITO CIVIL, autuando-se esta portaria e os 

documentos que acompanham o feito, com a ementa que segue: 
3ª CCR. ORDEM ECONÔMICA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIIÁRIOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES 

RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO DE NATUREZA HOTELEIRA CONDO-HOTEIS. 
Após os registros devidos, remeta-se cópia desta portaria para publicação, conforme os intentos constantes dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, 

I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

MARCELO DA MOTA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00005997-2021| 

PORTARIA Nº 61, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 
Ourinhos, com fundamento nos artigos 127, 129 e 225, todos da Constituição Federal, nos artigos 5º e 6º, ambos da Lei Complementar n.º 75/93 e na 
Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

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 ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi constatada a existência de rampa para lançamento de barcos inserida em área de preservação permanente 
no imóvel denominado “Pura Leveza”, localizado no Jardim Itaipava, em Ourinhos; e 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as ações levadas a efeito para a regularização ambiental do imóvel objeto deste 
expediente; 

RESOLVE 
INSTAURAR , nos termos do disposto nos artigos 7°, 8º, inciso IV, 9º e 11, da Resolução CNMP n.° 174/2017 e artigo 4º, §§ 1º a 

4º, da Resolução do Conselho Superior do MPF (CSMPF) n.º 87/2010, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE 
OUTRAS ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA-OUT), pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto acompanhar as 
medidas adotadas para regularização ambiental da rampa para lançamento de barcos inserida em área de preservação permanente no imóvel denominado 
“Pura Leveza”, localizado no Jardim Itaipava, em Ourinhos e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria: 
1.1) Classificação temática/Assunto: 11828 - Área de Preservação Permanente (Direito Ambiental); 
1.2) Câmara: 4ª CCR/MPF; 
1.3) Resumo: acompanhar as medidas adotadas para regularização ambiental da rampa para lançamento de barcos inserida em área 

de preservação permanente no imóvel denominado “Pura Leveza”, localizado no Jardim Itaipava, em Ourinhos; 
1.4) Data dos Fatos: 18/09/2020; 
1.5) Requerido: EDGARD SPALDING; 
1.6) Sigiloso: Não; 
1.7) Comunique via e-mail o requerido; 
2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê ciência à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal e providencie a publicação desta portaria; 
3. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, com a redação dada pela Resolução 
n.º 106/2010 do CSMPF; 

4. após, considerando que já houve o ingresso pelo proprietário do imóvel com pedido junto a Cetesb com o objetivo de regularização 
da menciona rampa para lançamento de barcos, sobreste-se este procedimento por 60 dias, voltando o feito concluso findo o referido prazo. 

 
ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador Da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00127259-2021| 
PORTARIA Nº 257, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 

 
PP nº 1.34.001.002420/2021-10. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República abaixo subscrita, no exercício das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 127, caput, e pelo art. 129, incisos II, III e IX, ambos da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que foi autuado procedimento, a partir de representação da Corregedoria da Polícia Federal em São Paulo, 
referente às condutas apuradas no PAD 13/2018-SR/PF/S (ou SEI nº 08500.026316/2018-30), para investigar suposto ato de improbidade administrativa 
em tese praticado pelo ex-Delegado de Polícia Federal CARLOS BASTOS VALBÃO (CPF nº 525.610.207-97); 

CONSIDERANDO que referidos fatos são de atribuição do Ministério Público Federal (art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal[1], c.c. os artigos 5º, inciso I, alínea h[2], e 6º, incisos VII, alíneas a) e d), e XIV, alínea f[3], ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da 
União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar o seguinte objeto: "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Polícia Federal. 
PAD nº 001/2018-SR/PF/SP. Delegado de Polícia Federal CARLOS BASTOS VALBÃO (CPF nº 525.610.207-97). Possível enriquecimento ilícito. 
Operação Inversão". 

Determino, ainda, as seguintes providências: 
I - Autuem-se a presente Portaria e a íntegra do Procedimento nº 1.34.001.002420/2021-10 para a instrução do Inquérito Civil, nos 

termos do art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 
II – Cumpram-se as diligências expostas no despacho que determinou a instauração do Inquérito Civil, nos termos do art. 5º, inciso 

IV, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 
III – A remessa de cópia da presente portaria para publicação, nos termos do art. 5º, inciso VI, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 
IV – Controle-se o prazo de tramitação, conforme art. 9º da Resolução nº 23/2007 do CNMP4 c/c art. 15 da Resolução nº 87/2006 do 

CSMPF; 
Após, venham conclusos para análise. 

 
ANA LETÍCIA ABSY 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00126922-2021| 
PORTARIA N° 264, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.34.001.006280/2021-59 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 37º Ofício Cível da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 
os autos da Notícia de Fato nº 1.34.001.006280/2021-59, instaurado após comunicação pela Justiça Federal de São Paulo de instauração de processo 
administrativo disciplinar em face de servidor público federal; 

CONSIDERANDO que os documentos constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade administrativa 
que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da administração 
pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 4º, da Constituição 
Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 ¿ Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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 (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 
arts. 5o, incisos 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 (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode ¿ e 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 (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos 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 acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica 
e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006280/2021-59 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 
3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
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4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 
5. Designo o(s) Analista(s) Processual(ais) e o(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito 

civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 
 

ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00127046-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Recomendação n 1.34.001.005817/2021-63 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República no Estado de São Paulo infra-assinada, no 
exercício das suas atribuições constitucionais e institucionais, conforme estabelecido nos artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, 
bem como nos artigos 1º, 2º, 5º, inciso III, “e”, e V, art. 6º,incisos VI, “a” e “d”,  XIV, “a” e inciso XX, todos  da Lei Complementar nº 75/93, resolve 
expedir a presente Recomendação nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO os termos da Recomendação 10/2021 e toda a fundamentação que dela constou; 
CONSIDERANDO o pedido de reconsideração apresentado pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo; 
CONSIDERANDO a necessidade de sanar as irregularidades encontradas no curso do presente feito cível; 
RESOLVE, com o intuito de resguardar os interesses e direitos que lhe cabe defender: 
ALTERAR PARCIALMENTE A RECOMENDAÇÃO N. 10/2021; e 
RECOMENDAR, com fundamento no artigo 6o, XX, da Lei Complementar 75/93, amparado no art. 129, III da Constituição Federal, 

no exercício de suas competências legais, ao Diretor-Presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, SR. MARCOS MACHADO 
FERREIRA, que: 

Na Recomendação n. 10/2021, onde se lê “2. Abstenha-se o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo de efetuar contratações 
temporárias para quaisquer cargos, devendo ser firmadas as contratações dos empregados após aprovação dos candidatos em concurso público, com 
vistas a cercar o processo da maior segurança e impessoalidade possíveis”, deverá ser entendido o seguinte: 

2. Abstenha-se o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo de efetuar contratações temporárias para quaisquer cargos, salvo nas 
hipóteses permitidas em lei, e apenas no caso de serem verificados os requisitos necessários para tanto, devendo: (i) a realidade da situação permitir a 
medida, nos termos da legislação aplicável, com a devida fundamentação quanto à sua necessidade; (ii) o recrutamento de pessoal observar o concurso 
público ou o processo seletivo simplificado, conforme artigo 3º da Lei 8.745/93, com vistas a cercar o processo da maior segurança e impessoalidade 
possíveis. 

ENCAMINHE-SE, com urgência, a presente RECOMENDAÇÃO ao Diretor-Presidente do Conselho Regional de Farmácia de São 
Paulo, SR. MARCOS MACHADO FERREIRA, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta, para conhecimento e 
manifestação sobre o acatamento ou não da Recomendação, bem como sobre adoção de providências para seu cumprimento. 

Outrossim, fica o destinatário advertido que a presente recomendação torna inequívoca a consciência da disciplina normativa e que a 
inércia na adoção das medidas recomendadas importará na adoção de iniciativas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para a solução jurídica da hipótese, 
com eventuais desdobramentos administrativos, cíveis e/ou penais. 

Providencie-se publicidade pelo portal eletrônico do Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
(art. 23, caput, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

REMETA-SE cópia igualmente da presente Recomendação à Egrégia 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para conhecimento. 

 
ANA LETICIA ABSY 

Procuradora da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00043363-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
 

Inquérito Civil n. 1.35.000.000776/2020-19. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado em razão de documento recebido pela Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em 
Sergipe, por meio do aplicativo Whatsapp, sobre suposta falta de ampliação na rede de atendimento de saúde privada para as demandas dos consumidores 
de planos de saúde (Ref.: Memorando n. 38/2020/GAB/PRDC/PRSE, de 3.7.2020, Protocolo PR-SE n. 00027849/2020). 

O caso noticiado foi o da paciente Elineuza Carmo Santos, com teste positivo para Covid-19, beneficiária da PLAMED – Plano de 
Assistência Médica Ltda., que, em vez de ser transferida para uma UTI de hospital privado em Aracaju, foi admitida pelo Sistema Único de Saúde – SUS 
e acomodada em enfermaria no Hospital Regional de Estância-SE em 29.6.2021. Diante do ocorrido, a paciente ajuizou ação contra a PLAMED (f. 18-
22 do download integral do inquérito civil). 

Os presentes autos também vieram instruídos com cópia do Ofício n. 427/2020/MPF/PRDC/SE, de 1.º.7.2020, enviado à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS em razão do crescente número de casos de Covid-19 e da possibilidade de risco de saturação da rede privada com 
impacto sobre o SUS. Na ocasião, foi solicitado à agência reguladora que informasse as providências adotadas para evitar que pacientes contratantes de 
plano de saúde ficassem sem tratamento médico hospitalar na rede privada durante a pandemia, dentre outros questionamentos (f. 23-27). 

No documento de f. 42-43, a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão esclarece que o Ministério Público de Sergipe, mediante 
a Promotoria de Justiça do Consumidor, vem acompanhando a prestação dos serviços de saúde privados, tendo convidado a titular da PRDC/SE a atuar 
de forma conjunta para garantir o direito à saúde dos usuários. Porém, por entender que a matéria se refere ao Direito do Consumidor, encaminhou a 
documentação da presente demanda ao Núcleo de Tutela Coletiva desta Procuradoria da República, para distribuição. 

Às f. 50-72, 84-90 e 112-119 dos presentes autos, foram juntadas manifestações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
Além de informar as medidas adotadas para o combate à Covid-19, a ANS esclareceu que, no tocante à demanda da paciente Elineuza Carmo Santos 
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contra a PLAMED, verificou a existência de indícios de prática de conduta tipificada no art. 79 da RN n. 124/2006, motivo pelo qual o caso seguirá em 
apuração na agência reguladora. 

Em seguida, foram solicitadas informações aos seguintes planos de saúde que atuam em Sergipe: Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil – CASSI (f. 75); Plano de Assistência Médica Ltda. - PLAMED (f. 76); BRADESCO SEGUROS S.A. (f. 77); Hapvida 
Sistema de Saúde; Sul América Saúde (f. 79); UNIMED Sergipe (f. 80); Caixa de Assistência dos Empregados do Banese – Casse (f. 81) e GEAP SAÚDE 
(f. 82). 

Em manifestação de 24.7.2020 (f. 93-96), a BRADESCO SEGUROS S.A. informou que: 
[…] possui 22.760 (vinte e duas mil e setecentos e sessenta) vidas seguradas no Estado de Sergipe e que, até o presente momento, 

não há registro de reclamações por parte dos segurados locais, versando sobre a dificuldade de rede de atendimento para tratamento de pacientes com 
suspeita ou diagnóstico de Covid-19. 

[…] não assinou o Termo de Compromisso proposto pela Agência Nacional de Saúde, em resumo, para liberação de incentivos 
garantidores (provisões técnicas), em troca da tolerância à inadimplência dos beneficiários. 

 […] (grifo nosso) 
Quanto à PLAMED, em manifestação de 31.7.2020 (f. 122), afirmou que: 
[…] 
Conforme apurado, atualmente a operadora possui na sua base de dados, uma massa de 30.321 (trinta mil trezentos e vinte e um) 

beneficiários assistidos, dos quais, até o presente momento, 8 (oito) estão internados na rede hospitalar credenciada por causa do coronavírus/covid-19. 
Quanto ao Fundo Garantidor Suplementar, a operadora informa que não aderiu nem solicitou recurso do referido fundo junto à 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para fins de enfrentamento ou combate a pandemia do coronavírus/covid-19. 
Em manifestação de 30.7.2020, a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese – CASSE (f. 126-127) informou: 
[…] atualmente esta Caixa de Assistência dos Empregados do Banese – CASSE, possui na sua carteira o quantitativo de 5.402 (cinco 

mil, quatrocentos e dois) beneficiários e que até a presente data não fizemos uso do Fundo Garantidor da Saúde Suplementar. 
[…] 
A HAPVIDA Assistência Médica Ltda., em manifestação de 3.8.2020 (f. 129-133), esclareceu que: 
[…] 
Nessa toada, é válido informar que o Hospital Gabriel Soares - estabelecimento médico que compõe o Sistema Hapvida e atua na 

assistência de usuários do estado de Sergipe - passou por forte investimento na ampliação da sua capacidade de atendimento, sendo criados no setor de 
urgência 4 (quatro) leitos de estabilizações adulto e pediátrico, 6 (seis) leitos de internação e 11 (onze) leitos de observação. 

Já na Unidade de Terapia Intensiva, foram criados 10 (dez) novos leitos para pacientes COVID, sendo 1 (um) leito reservado para o 
atendimento de pediatria e 1 (um) leito neonatal. 

A área de enfermaria fora ampliada com a criação de 18 novos leitos, perfazendo o total 32 (trinta e dois) leitos de atendimento 
exclusivo para pacientes COVID- 19. 

Não obstante, a fim de garantir o aparato de equipamentos necessários aos atendimentos realizados no Hospital Gabriel Soares, fora 
feita a aquisição de 4 (quatro) novos respiradores e 32 (trinta e duas) bombas de infusão. 

De igual modo, o nosocômio realizou a contratação de 28 (vinte e oito) técnicos de enfermagem, 4 (quatro) enfermeiros e 4 (quatro) 
fisioterapeutas, além de readequar as escalas médicas e de fisioterapia para atuarem no atendimento dos pacientes com suspeita e confirmado de COVID-
19. 

[…] 
Ademais, no que concerne à informação “se foram solicitados recursos do Fundo Garantidor da Saúde Suplementar, em função da 

pandemia”, cumpre esclarecer que, após análise das medidas dispostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Hapvida decidiu pelo não 
firmamento do termo de compromisso, de modo que tais incentivos não foram solicitados pela operadora. 

[…] (grifo nosso) 
Por sua vez, em 3.8.2020, a GEAP Autogestão em Saúde informou que é uma fundação de direito privado, classificada perante a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada; que, conforme a Súmula 608 
do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de 
relação de consumo; que não presta serviços e não é fornecedora; que, na modalidade de autogestão, os beneficiários não firmam contrato, mas apenas 
aderem aos convênios firmados com os patrocinadores (f. 137-173). Ainda, informou: 

[...] 
Cumpre esclarecer que os atendimentos ofertados pela GEAP, mediante rede credenciada, estão ocorrendo de forma regular, 

destacando que não foi registrada notificação por partes dos nossos beneficiários quanto eventual dificuldade de atendimentos junto as redes hospitalares. 
[…] 
De outra banda, em esclarecimento à eventual solicitação de recursos ao Fundo Garantidor da Saúde Suplementar, em função da 

pandemia, informamos que a GEAP não utilizou o referido recurso. (grifo nosso) 
A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI declarou não ter solicitado recursos do Fundo Garantidor da 

Saúde Suplementar (f. 207-237). Quanto ao número de beneficiários assistidos em razão da Covid-19, informou: 
- Atendimentos realizados por meio de serviço próprio em Unidade que tem como eixo a Atenção Primária em Saúde: 656 (seiscentos 

e cinquenta e seis); 
- Atendimentos realizados pela Telemedicina e monitorados pela Unidade CASSI Sergipe: 51 (cinquenta e um); 
- Internações hospitalares: 48 (quarenta e oito). 
Por sua vez, a Sul América Companhia de Seguro Saúde esclareceu que se trata de operadora de plano de assistência à saúde sem 

rede própria e que não dispõe do controle das informações solicitadas pelo MPF; que entre o início da pandemia até o dia 30.3.2021, houve 11 (onze) 
internações de beneficiários. No tocante à solicitação de recursos do Fundo Garantidor da Saúde Suplementar, informou não ter aderido ao Termo de 
Compromisso proposto pela ANS para a movimentação do referido fundo (f. 313-327). 

No tocante ao Processo n. 202011500735, promovido por Elineuza Carmo Santos, já falecida, em face do Plano de Assistência Médica 
Ltda. - PLAMED, foram juntadas às f. 339-484 do presente inquérito civil cópias da petição inicial, da defesa preliminar e da contestação. Conforme 
certidão encartada à f. 337, o aludido processo judicial continua para apuração das ações ocorridas, a fim de se verificar a existência de direito ou não à 
indenização, a ser percebida, em caso positivo, pelos herdeiros da falecida. 
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Em 19.4.2021, a PLAMED foi oficiada para informar o quantitativo de ações individuais a que responde por suposta negativa na 
disponibilização de internações/atendimentos e as medidas adotadas para garantir a cobertura aos seus conveniados, especialmente considerando a 
conjuntura de piora da pandemia de COVID-19 e a crescente necessidade de internações e leitos de UTI (f. 486). 

Em resposta (f. 507), a PLAMED informou que: 
[…] a operadora não responde por nenhuma ação individual por suposta negativa de atendimento de beneficiário(s) suspeito(s) ou 

contaminado(s) pelo coronavírus (Covid-19), bem como, não possui nenhum beneficiário contagiado pelo referido vírus, aguardando vaga de internação 
em UTI. 

A evidência, a PLAMED esclarece, ainda, que apenas foi arrolada nos autos da Ação Civil Pública Cível, proposta pela Defensoria 
Pública do Estado de Sergipe, conforme autos n. 202013600794, em trâmite na 6.ª Vara Cível de Aracaju (SE), sendo que a liminar nele deferida, foi 
cassada, vide Agravo provido. 

Quanto às ações adotadas para garantir a cobertura dos beneficiários em razão e/ou agravamento da pandemia do coronavírus, a 
operadora elucida que, afora a implementação das medidas e/ou protocolos sanitários preventivos, readequação da operação e treinamentos, inclusive da 
equipe médica e de enfermagem que prestam serviços nas unidades próprias, adotou e assegurou, bem como, havendo necessidade, continua garantindo, 
o atendimento dos beneficiários contaminados na rede superior à do plano contratado, conforme leitos de internação e/ou de UTI, disponibilizados pelos 
hospitais credenciados. 

A rigor, sem prejuízo da abrangência, condições e restrições avençadas com o prestador, como a operadora já possui credenciamento 
com os hospitais particulares São Lucas, Primavera, São José, Renascença, Sempre Viva e Santa Helena, e os demais restantes no mercado são de 
propriedade das concorrentes, inexiste possibilidade de amplicação da rede hospitalar credenciada. 

Por sua vez, a Unimed Sergipe informou que, até o dia 30 de maio de 2021, realizou 26.279 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e 
nove) exames para detecção do novo coronavírus, 31.954 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro) atendimentos, tendo 1.368 (um mil, trezentos 
e sessenta e oito) usuários precisado de internação para tratamento da doença e que não solicitou recursos do Fundo Garantidor da Saúde Suplementar (f. 
512). 

É o que importa relatar. 
Da análise dos autos, verifica-se que não há motivos que justifiquem a continuidade do presente feito. 
O caso da paciente Elineuza Carmo Santos já está sendo apreciado pelo Poder Judiciário e a prestação de serviços de saúde na rede 

privada está sendo acompanhada pela Promotoria de Justiça do Consumidor. 
Além disso, as operadoras de saúde oficiadas não relataram problemas de atendimento de beneficiários na rede de saúde particular, 

apesar do aumento do número de casos de Covid-19 à época. Também não foram recebidas outras manifestações de cidadãos sobre eventual falta de 
atendimento em hospitais particulares conveniados aos seus planos de saúde. 

Com o avanço da vacinação em Sergipe, houve considerável redução da taxa de ocupação de leitos de UTI na rede particular, o que, 
por conseguinte, diminuiu eventual risco de saturação dos hospitais. É o que se pode constatar da análise dos dados extraídos do Boletim Diário Covid-
19, relativos ao dia 29.6.20211, data da internação da paciente Elineuza Carmo Santos (figura 1), e à Semana Epidemiológica 41, que compreende o 
período de 10 a 16 de outubro de 20212 (figura 2): 

Ocupação dos Leitos | 535 internados 
- UTI 
- Pública Adulto – 198 
- Taxa de Ocupação Pública Adulto – 85,7% 
- Pública Neonatal/Pediátrico – 1 
- Taxa de Ocupação Pública Neonatal – 14,3% 
- Privada Adulto – 107 
- Taxa de Ocupação Privada Adulto – 68,6% 
- Privada Neonatal/Pediátrico – 0 
- Taxa de Ocupação Privada Neonatal – 0% 
 
Tabela 3 - Distribuição e ocupação dos leitos COVID-19 da Rede Privada, Sergipe. 
 

 
Fonte: Censo Hospitalar Diário/COE 
 
Assim, diante da ausência de irregularidades na atuação de planos de saúde neste estado, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do 

presente procedimento preparatório. 
Desnecessária a notificação de representante, tendo em vista que a comunicação inicial foi encaminhada a este Órgão Ministerial por 

dever de ofício. 
Providencie-se a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público Federal, conforme determinado 

no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Em seguida, remetam-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame 

desta promoção, na forma do art. 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87/2006 c/c o art. 10, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 
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