
 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 
CADERNO EXTRAJUDICIAL 

DMPF-e Nº 217/2021 

Divulgação: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 Publicação: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Procurador-Geral da República 

 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

Vice-Procurador-Geral da República 

 

PAULO GUSTAVO GONET BRANCO 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral 

 

ELIANE PERES TORELLY DE CARVALHO 

Secretária-Geral 

 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 

 

 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 

CEP: 70050-900 - Brasília/DF 

Telefone: (61) 3105-5100  

http://www.pgr.mpf.mp.br  

 

SUMÁRIO 

 

Página 

Conselho Superior .............................................................................. 1 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão ................................................ 2 
3ª Câmara de Coordenação e Revisão ............................................ 159 
7ª Câmara de Coordenação e Revisão ............................................ 159 
Procuradoria Regional da República da 3ª Região ......................... 160 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas ...................... 160 
Procuradoria da República no Estado da Bahia ............................. 161 
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo ................ 161 
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ................. 161 
Procuradoria da República no Estado do Paraíba ........................... 162 
Procuradoria da República no Estado do Paraná ............................ 162 
Procuradoria da República no Estado de Pernambuco ................... 163 
Procuradoria da República no Estado do Piauí .............................. 163 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro ................ 164 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul ......... 164 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia ....................... 165 
Expediente ..................................................................................... 165 

 

 
 

 

CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00428827-2021| 

SESSÃO: 42 DATA: 22/11/2021 08:28:26 PERÍODO: 16/11/2021 A 19/11/2021 

 

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

 

Processo: 1.00.001.000276/2021-65 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 01(NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO) 

Data: 17/11/2021 

Interessados: PR-MT - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

Processo: 1.00.001.000277/2021-18 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 

Data: 18/11/2021 

Interessados: PR-AL/PR-AL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS 

Processo: 1.00.001.000278/2021-54 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 09(HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS) 

Data: 19/11/2021 

Interessados: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 JULIA ROSSI DE CARVALHO SPONCHIADO 

 

AUGUSTO ARAS 

Procurador-Geral da República 

Presidente do Conselho Superior do MPF 
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00427939-2021| 

PORTARIA Nº 192, DE 19 DE NOVEMBRO 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; 

CONSIDERANDO que a 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo encaminhou cópia do Processo nº 5001229-34.2021.4.03.6181 à 2ª 

Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado ao ANPP, com prosseguimento da tramitação; 

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-00427942-2021| 

PORTARIA Nº 193, DE 22 DE NOVEMBRO 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; 

CONSIDERANDO que a PRR1ª REGIÃO encaminhou RECURSO do processo Nº 0006322- 59.2015.4.01.3811 à 2ª Câmara de 

Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação de recusa do MPF local em propor ANPP; 

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-00428871-2021| 

ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Aos oito dias do mês de novembro 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/MOC-1002946-84.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico 

Voto: 4832/2021 

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

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$ 11.500,00. Pessoa física e 

1 (uma) reiteração anterior, sem informação de valores. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

002. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5006629-52.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4858/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL 
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Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV DA LC N. 75/93. VERIFICADA A REITERAÇÃO DA CONDUTA NO 

CRIME DE DESCAMINHO PELO INVESTIGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 

Nº 90. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório instaurado para a apuração do crime de contrabando, tipificado no art. 334-

A do Código Penal, tendo em vista que o investigado foi surpreendido na posse de 550 (quinhentos e cinquenta) maços de cigarros de origem estrangeira, 

sem documentação comprobatória de regular introdução em território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por 

entender atípica a conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que oficiou à Receita Federal do Brasil indagando 

se em face dos processos fiscais anteriores em nome do contribuinte (5) havia algum que versava sobre o contrabando de cigarro. A RFB respondeu 

inexistir referência a cigarros no bojo de tais processos fiscais. 3. Discordância do Juiz Federal tendo em vista a reiteração da conduta pelo investigado. 

4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 

nº 75/1993. 5. Conforme pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF existem 5 (cinco) outros procedimentos administrativos instaurados nos últimos 5 

(cinco) anos à presente autuação, em relação ao investigado, pela introdução ilegal de mercadorias em território nacional. Não há informações 

complementares. 6. Especificamente em relação ao crime de contrabando de cigarros, cumpre observar que, conforme tabela apresentada pelo 

Coordenador-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho ' COREP/RFB, disponibilizada em http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/ccr2/sobre/gestao-estrategica/estatisticas, no ano de 2019 foram realizadas 9.183 autuações, com a apreensão total de mais de 230 milhões de 

maços de cigarros contrabandeados. Desse total as apreensões inferiores a 1.000 maços, embora representem 6.512, ou seja 2/3 do total das autuações, 

significam apenas 0,55% do total dos cigarros contrabandeados apreendidos. 7. Diante desse quadro, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

recentemente, editou o Enunciado nº 90, que estabelece: 'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao 

contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela 

necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. 8. Não obstante no caso 

dos autos a quantidade apreendida esteja abaixo do limite fixado como parâmetro para a aferição da insignificância (1.000 maços), tem-se que a reiteração 

da conduta ilícita, ou seja, na introdução ilegal de mercadorias em território nacional (seja contrabando ou descaminho), obsta a incidência da tese da 

bagatela. 9. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor as 

medidas que julgar cabíveis: continuidade das diligências, análise da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da 

denúncia. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

003. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5008435-25.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4839/2021 

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$ 7.826,35. Pessoa física com 

3 reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

004. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5008436-10.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4502/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 3.706,71. Promoção de arquivamento fundada na 

aplicação do princípio da insignificância. Notícia da reiteração na prática do delito de descaminho, por uma vez, pelo investigado, com valor da 

mercadoria apreendida (R$ 727,76) abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2020, em US$ 500,00 

(quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Autuação 

anterior que não pode ser considerada reiteração 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. Homologação do arquivamento. 

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

relator(a). 

005. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5009089-12.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4859/2021 

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$ 12.829,49. Conforme consta 

dos autos, bem como em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, em relação ao investigado A.S. existem 3 (três) procedimentos administrativos 

anteriores e em relação a A.S.S. existe 1 (um) procedimento, todos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação, pela introdução ilegal de 

mercadorias em território nacional. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

006. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5009241-60.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4840/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 

62, IV, DA LC Nº 75/93). VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE REITERAÇÕES ANTIGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 49. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório autuado para apurar a ocorrência do crime de 

descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal, devido à apreensão de produtos de origem estrangeira desacompanhados da documentação necessária 

que comprovasse seu ingresso regular no país, evidentemente para fins comerciais. O Demonstrativo de Créditos Tributários Elididos indicou que o valor 

dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de R$ 12.609,96. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por 

entender atípica a conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal, considerando a reiteração da 

conduta pela investigada. 4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do 

CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 5. Conforme consta dos autos, bem como em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, não há outros 

procedimentos administrativos instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação em relação à investigada, pela introdução ilegal de mercadorias 

em território nacional. Verificada a existência de reiterações antigas. 6. O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: 'Aplica-se o 

princípio da insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da 

conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 

(cinco) anos'. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018) 7. Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio 

da insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente feito. 8. Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

007. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5010339-80.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4713/2021 

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$ 5.838,70. Pessoa física com 

4 reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

008. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-5054176-06.2021.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 
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Voto: 4861/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 

62, IV, DA LC Nº 75/93). EXISTÊNCIA DE AUTUAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 49. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório autuado para apurar a ocorrência do crime de 

descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal, devido à apreensão de produtos de origem estrangeira desacompanhados da documentação necessária 

que comprovasse seu ingresso regular no país, evidentemente para fins comerciais. O Demonstrativo de Créditos Tributários Elididos indicou que o valor 

dos tributos (II+IPI) com a importação irregular foi de R$ 844,50. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por 

entender atípica a conduta do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal, considerando a reiteração da 

conduta pela empresa investigada. 4. Os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 5. O tema é objeto do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, que estabelece: 'Aplica-se o princípio da insignificância 

penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não 

seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos'. (150ª Sessão de 

Coordenação, de 07.05.2018) 6. Conforme constatado em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, não há outros procedimentos administrativos 

anteriores instaurados nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação em relação à empresa investigada, pela introdução ilegal de mercadorias em território 

nacional. 7. Verificada a existência de autuações posteriores, sendo a presente autuação a primeira apreensão em nome da investigada, o que não pode 

obstar a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso. 8. Neste contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do 

princípio da insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente feito. 9. Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

009. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-5059102-30.2021.4.04.7000-PIMP - Eletrônico 

Voto: 4841/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

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$ 1.915,62. Pessoa física com 

3 reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

010. 

Expediente: 

JF/PR/LON-5026157-84.2021.4.04.7001-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4836/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV). QUANTIDADE 

INFERIOR A 1.000 (MIL) MAÇOS DE CIGARROS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

90 DA 2ª CÂMARA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime de contrabando (CP, art. 334-A, § 1º, inciso IV). Apreensão 

de 510 (quinhentos e dez) maços de cigarros de origem estrangeira sem os respectivos documentos de internalização. 2. Promoção de arquivamento 

fundada no princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC 75/93. 

5. De início, ressalte-se que não há nos autos indicação da reiteração delitiva pelo investigado. Em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF também 

não foram encontrados procedimentos anteriores à data do fato objeto desta investigação. 6. Aplicação do Enunciado nº 90 desta 2ª Câmara, que 

estabelece: 'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade 

apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao 

contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. Aprovado na 177ª Sessão Virtual de Coordenação, de 16/03/2020. 7. Neste 

contexto, afastada a tipicidade penal da conduta narrada pela aplicação do princípio da insignificância, injustificável é o prosseguimento do presente 

feito. 8. Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

011. 

Expediente: 

JFRS/SLI-5002118-96.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico 
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Voto: 4838/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Representação Criminal. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de arma de pressão (calibre 5.5 mm), 

desprovida de documentação regular de importação, avaliada em R$ 524,99. Promoção de arquivamento considerando que 'nos termos da jurisprudência 

do TRF da 4ª Região, a importação irregular de arma de ar comprimido com calibre inferior a 6 milímetros, de uso permitido, enquadra-se no tipo penal 

do descaminho, razão pela qual deve-se aferir no caso concreto o valor do tributo iludido para fins de aplicação do princípio da insignificância' e que o 

investigado não possui reiteração delitiva. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da 

LC n° 75/93. As armas de pressão são produtos controlados, cuja importação encontrava-se disciplinada no art. 183 do Decreto-Lei nº 3.665/2000. 

Atualmente, o tema é regulado pelo Decreto nº 10.030/2019 que classifica, assim como a legislação anterior, as armas de pressão e acessórios como 

produtos controlados pelo Comando do Exército. Dessa forma, tais produtos necessitam de prévia autorização do Exército para serem importados, 

devendo se submeter a normas específicas que visam tutelar interesses que vão além do meramente arrecadatório, notadamente a segurança pública. A 

inexistência da autorização, legalmente prevista, caracteriza o crime de contrabando (CP, art. 334-A), que, em regra, não admite a aplicação do princípio 

da insignificância. Por último, cumpre observar que em pesquisa no Sistema Comprot/MF foi encontrada a existência de 1 (um) registro anterior nos 

últimos 5 anos. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 5001612-91.2019.4.04.7106, 753ª Sessão Ordinária, de 21/10/2019; Procedimento nº 5001610-

24.2019.4.04.7106, 748ª Sessão Ordinária, de 26/08/2019. Precedentes do STJ: AgResp 201401498871, Sexta Turma, DJe 28/08/2016; AgRg no REsp 

1479836/RS, Quinta Turma, DJe 24/08/2016. Precedente do STF: HC 131943/RS, Segunda Turma, DJe 10/03/2020. Não homologação do arquivamento. 

Designação de outro membro do MPF para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis: continuidade das diligências, análise da 

possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

012. 

Expediente: 

JFRS/SLI-5002675-83.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico 

Voto: 4834/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

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$ 1.855,73. Pessoa física com 

5 reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

013. 

Expediente: 

JFRS/SLI-5002678-38.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico 

Voto: 4833/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

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$ 10.564,29. Pessoa física 

com 3 reiterações nos últimos 5 (cinco) anos à presente autuação. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

014. 

Expediente: 

JF-CPS-0024237-38.2016.4.03.6105-APORD - Eletrônico 

Voto: 4702/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 
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INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 

ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos crimes previstos no art. 241-A e no art. 241-B, ambos da Lei nº 

8.069/90, na forma do art. 69 do CP. Disponibilização e armazenamento de diversos arquivos contendo cenas de pornografia ou sexo explícito envolvendo 

menores de idade. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por verificar que a soma das penas mínimas dos crimes imputados 

ao réu é de 04 (quatro) anos, ou seja, superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP. Ressaltou, ainda, a gravidade dos fatos e o alto grau de 

reprovabilidade das condutas imputadas ao réu. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 

28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR já se manifestou em 

diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso 

material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido, são os seguintes 

precedentes: Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de 

Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente caso, o autor dos fatos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 241-A da 

Lei n° 8.069/90 (cuja pena mínima cominada em abstrato é de 03 anos de reclusão) em concurso material com o crime previsto no art. 241-B da Lei n° 

8.069/90 (cuja pena mínima cominada em abstrato é de 01 ano de reclusão). Verifica-se, portanto, que a soma das penas mínimas dos crimes objeto da 

denúncia alcança o patamar de 04 anos, superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 6. Além do mais, essa 2ª 

Câmara já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP em situações semelhantes envolvendo o crime previsto no art. 241-A (e/ou seguintes) da Lei n° 

8.069/90, ressaltando que 'A Constituição Federal prevê que a `lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente' 

(art. 227, § 4º). Verifica-se, no caso concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada na posse, armazenamento e disponibilização de diversos 

arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da propositura do ANPP, por não se mostrar necessária e 

suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para 

orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tem-se que o critério da `condição de vulnerabilidade e 

fragilidade da criança' se alinha com a proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher 

em razão do sexo feminino'. Precedente: Processo n° 1018877-51.2020.4.01.3800, Sessão de Revisão n° 822, de 13/09/2021, unânime. 7. Inviabilidade 

do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para a sua 

celebração, no caso concreto. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

015. 

Expediente: 

JF-CPS-5000744-68.2021.4.03.6105-APORD - Eletrônico 

Voto: 4688/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO 

ACORDO E DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 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 face de acusado pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90. 2. O Procurador 

da República oficiante deixou de oferecer o acordo por verificar que o denunciado não confessou a prática 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. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República 

oficiante 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). 

016. 

Expediente: 

JF/CRU/PE-0804527-42.2019.4.05.8302-APE - Eletrônico 

Voto: 4755/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARUARU 

Relator(a): 
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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 face de acusado pela prática do crime previsto no art. 168, § 1°, inciso II, do CP. 2. O MPF sinalizou 

inicialmente a viabilidade de formalizar o acordo no presente caso. Porém, durante a negociação de suas condições/cláusulas, retirou a oferta do ANPP 

em razão de recente entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a medida seria possível apenas até o recebimento da denúncia. 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). 

017. 

Expediente: 

JF/ES-5014686-48.2020.4.02.5001-*APE - Eletrônico 

Voto: 4780/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM PROPOR O ACORDO. INTERPOSIÇÃO 

DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, 

NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO 

ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os acusados foram denunciados pela prática dos 

crimes previstos no art. 1°, incisos I e II e no art. 2°, inciso I, com a causa de aumento do art. 12, todos da Lei n° 8.137/90. Contribuinte que, no ano de 

2014, declarou ser uma empresa de "Utilidade Pública e Sem fins Lucrativos', para buscar imunidade de impostos e contribuições federais, sendo que 

não cumpriu as exigências previstas na legislação aplicável à matéria que trata da "imunidade e isenção", usufruindo de benefícios fiscais indevidamente 

e de forma fraudulenta. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar que 'o ressarcimento ao erário, consistente no 

recolhimento integral dos tributos sonegados, condição do ANPP, implica na extinção da punibilidade dos agentes, na forma da legislação em vigor. E, 

na hipótese, os créditos tributários já foram inscritos em dívida ativa, eis que não voluntariamente adimplidos. Ademais, a gravidade e habitualidade dos 

crimes perpetrados, gerando vultoso dano ao erário, deixa patente que o acordo, na hipótese vertente, não é necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime'. 3. Interposição de recurso pelas defesas. Os autos foram remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, 

cumpre observar que a gravidade em abstrato do crime ou circunstâncias inerentes aos próprios tipos penais pelos quais os réus foram denunciados, quais 

sejam, art. 1°, incisos I e II, da Lei n° 8.137/90 ('I - omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização 

tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal') e art. 2°, inciso I, do 

mesmo diploma legal ('I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 

parcialmente, de pagamento de tributo') não se revelam capazes, por si sós, de obstaculizar o oferecimento do acordo de não persecução penal. 5. Verifica-

se ainda que não foram apontados no presente caso os elementos específicos que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional por parte 

dos réus, capazes de inviabilizar o acordo. Na hipótese, foram usufruídos benefícios fiscais indevidamente e de forma fraudulenta pela empresa no ano 

de 2014, sendo que as circunstâncias dos crimes foram aparentemente inerentes à espécie delitiva. 6. Além do mais, o acordo de não persecução penal é 

cabível em crimes tributários, sendo que, na hipótese, caso preenchidos os demais requisitos do art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público 

poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição (ou uma das condições) o pagamento do débito fiscal, cabendo aos acusados e às suas defesas 

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. 7. 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. 

8. Dessa forma, caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público poderá estipular a reparação do 

dano da forma que entender necessária, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcionais e compatíveis com a infração imputada aos réus, 

e, sendo recusada a proposta pelas defesas, 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. 9. Necessidade do retorno 
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dos autos ao Procurador da República para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto, podendo apresentar elementos 

que comprovem a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional ou ainda elementos outros que não justifiquem o acordo. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise dos requisitos 

exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

018. 

Expediente: 

JF-FRA-AÇAO PENAL-0000487-12.2018.4.03.6113 - Eletrônico 

Voto: 4742/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - FRANCA/SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. 2. A Procuradora da 

República oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. 3. 

Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o 

oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do 

CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 

reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme ressaltado na manifestação ministerial, o 

acusado está sendo processado em outras 05 ações penais (que, por conexão, tramitam na 1ª Vara Federal de Franca/SP), pela prática de condutas similares 

às ora apuradas, pois, valendo-se de seu cargo de servidor público, praticou atos fraudulentos que levaram à concessão indevida de benefícios 

previdenciários. 6. Cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou 

procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 

27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida 

não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam 

conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das 

providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

019. 

Expediente: 

JF-GO-APN-1031569-75.2021.4.01.3500 - Eletrônico 

Voto: 4749/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE GOIÁS 

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. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 

ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 

PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU 

PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusados 'pela perpetração (em concurso de agentes ' CP, art. 29) dos crimes descritos no 

art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, e art. 304, c/c art. 297 e art. 298, na forma do art. 70, última figura (concurso formal impróprio), todos do CP; estes em 

cúmulo material (CP, art. 69) com a ulterior prática dos crimes previstos pelo CP, art. 304, c/c art. 297 e 298, agravados na forma do CP, art. 61, II, `b''. 

2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar que a soma das penas mínimas ultrapassa o limite previsto no art. 28-

A do CPP (inferior a 04 anos), além do que há elementos que indicam conduta criminal habitual, reiterada e profissional. 3. Interposição de recurso pelas 

defesas, por entenderem que os requisitos para a celebração do acordo estão preenchidos. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 

28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, importante registrar que em relação ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, esta 2ª CCR já se 

manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos aos acusados, 

em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido, são os 

seguintes precedentes: Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, 

Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 5. No presente caso, verifica-se que a soma das penas mínimas dos crimes descritos na 

denúncia ultrapassa o limite de 04 anos previsto no art. 28-A do CPP. Tendo como vítima o INSS, foi imputada aos denunciados a prática dos crimes 

previstos no art. 171, § 3°, c/c art. 14, inciso II (pena mínima de 1 ano e 4 meses, reduzida de 1 a 2/3 em razão da tentativa) e no art. 304, c/c art. 297 e 

art. 298 (penas mínimas de 02 anos e 01 ano, respectivamente), na forma do art. 70, última figura (concurso formal impróprio, em que as penas aplicam-

se cumulativamente), todos do CP. Além disso, foi ainda imputada aos denunciados a prática dos seguintes crimes contra a PM/GO: uso de documento 

público falso (pena mínima de 02 anos) e uso de documento particular falso (pena de 01 ano), em concurso material (CP. art. 69) e agravados pelo art. 

61, inciso II, 'b'. 6. Por outro lado, cabe ressaltar que um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado 
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reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais 

pretéritas. 7. No presente caso, conforme consignou o Procurador da República oficiante "1.1- Assim, verifica-se que a investigação dos demais delitos 

(p.ex., falsificação de outros documentos, prática de outros estelionatos relatados pela própria denunciada J., associação criminosa com a terceira pessoa 

não identificada que teria destruído documentos falsos e levado petrechos de falsificação antes da chegada da PM, etc.) fora desmembrada para outro 

IPL, conforme despacho de ID 627724959 - Pág. 29. (") 2.1- Assim, considerando que M. e J. confessaram que já praticaram, em conluio, outras fraudes 

contra o INSS, com o mesmo modus operandi aqui denunciado, e que M. ainda confessou que ele mesmo havia falsificado os documentos utilizados por 

J., bem como que em sua residência haviam outros documentos falsos que M. admitiu que os havia fabricado, conclui-se que ambos ostentam conduta 

criminal habitual, reiterada e profissional".  8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma 

vez que não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem 

para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

020. 

Expediente: 

JF-ITV-0001198-07.2016.4.03.6139-APN - Eletrônico 

Voto: 4715/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM PROPOR O ACORDO. INTERPOSIÇÃO 

DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ÓBICE AO OFERECIMENTO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO, 

NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO 

ACORDO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o acusado foi denunciado pela prática do crime 

previsto no art. 168-A c/c art. 71, ambos do CP. Conduta consistente em deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas referentes às 

competências de 03/2011 a 13/2011. 2. O Procurador da República oficiante considerou ser inviável o oferecimento do acordo a crimes de sonegação e 

apropriação indébita fiscais, na medida em que é condição necessária para o benefício a reparação do dano ao erário (CPP, art. 28-A, I), sendo que o 

pagamento integral do tributo devido já é causa de extinção da punibilidade. Aduziu, ainda, que as condutas criminosas são praticadas de forma habitual 

e reiterada, no exercício de atividade profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa. Os autos foram remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 

14, do CPP. 4. 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, por si só, a propositura do ANPP. Porém, 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). 5. Neste ponto, verifica-se que os elementos do caso específico em análise não 

indicam conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional por parte do réu, capaz de inviabilizar o acordo. Na hipótese, deixaram de ser repassadas 

as contribuições recolhidas no período de 03/2011 a 13/2011, fatos que foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução 

semelhantes. As circunstâncias do crime foram normais e inerentes à espécie delitiva (omissão no repasse de contribuições por determinado lapso 

temporal), sem notas extravagantes, não se revelando capazes, por si sós, de obstaculizar o oferecimento do acordo, bem como não se evidenciando a 

insuficiência da medida para a reprovação e prevenção do delito. 6. Além do mais, o acordo de não persecução penal é cabível em crimes 

tributários/previdenciários, 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/previdenciário (pagamento ou parcelamento) não 

exclui a possibilidade de celebração do ANPP. 7. Dessa forma, caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do 

Ministério Público poderá estipular a reparação do dano da forma que entender necessária, cumulado a eventuais outras condições que julgar 

proporcionais e compatíveis com a infração imputada ao réu, e, sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. 

Precedentes da 2ª CCR: Processos JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN e JFRS/POA-5037353-84.2017.4.04.7100-APN, julgados na Sessão n° 

781, de 21/09/2020, unânimes. 8. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para a 

propositura do acordo no caso concreto. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise dos requisitos 

exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

021. 

Expediente: 

JF/MG-0006504-39.2019.4.01.3800-APORD - Eletrônico 

Voto: 4706/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. 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. 334-A, § 1°, inciso V, do CP. 2. O Procurador da República oficiante 

deixou de oferecer o ANPP tendo em vista a expressiva quantidade de mercadoria contrabandeada (4.000 maços de cigarros), revelando que a medida 

não seria suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime. Ressaltou, ainda, a existência de elementos que indicam a realização da venda 
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de cigarros contrabandeados de forma contínua e profissional. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com 

fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente 

ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No 

presente caso, consta dos autos que o denunciado é acusado de contrabandear uma quantidade expressiva de cigarros estrangeiros (4.000 maços), no 

exercício de sua atividade comercial. As circunstâncias do caso concreto (contrabando de grande vulto e o teor dos depoimentos prestados) indicam a 

realização de venda de cigarros contrabandeados de forma contínua e profissional, no exercício de atividade comercial. 6. Precedente da 2ª CCR, em 

caso análogo: Processo n° 5007486-38.2020.4.04.7004, Sessão de Revisão n° 803, de 22/03/2021. 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não 

persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal profissional. 8. Prosseguimento da ação 

penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

022. 

Expediente: 

JF/MG-0023139-95.2019.4.01.3800-APN - Eletrônico 

Voto: 4790/2021 

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 DO OFERECIMENTO DO 

ACORDO E DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 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 face de acusados pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, 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, bem 

como ressaltou que não houve confissão formal e circunstancial da prática do crime pelos denunciados. 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. 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.' 9. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante 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). 

023. 

Expediente: 

JF/MG-0032521-15.2019.4.01.3800-APORD - Eletrônico 

Voto: 4754/2021 

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 réu acusado pela prática dos crimes previstos no art. 337-A do CP e no art. 1°, inciso I, da 

Lei n° 8.137/90, na forma do art. 71 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 
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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). 

024. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-IANPP-5050985-50.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 4793/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. A Procuradora da 

República oficiante deixou de oferecer o ANPP por considerar que a medida não é suficiente para a necessária prevenção e repressão do crime, pois este 

não foi um fato isolado na vida do denunciado. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-

A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos 

que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme 

ressaltado na manifestação ministerial, foi verificada 'a existência de medidas protetivas em trâmite no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher de Curitiba em desfavor do denunciado, expedidas em 05/08/2020 (evento 3, CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS2), tendo 

sido denunciado por violência doméstica, não sendo o acordo, portanto, medida suficiente para a necessária prevenção e reprovação dos delitos, nos 

termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, não sendo estes, portanto, fatos isolados em sua vida'. 6. Cumpre observar que, de acordo com a 

jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para 

caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo 

de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação 

e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. 

Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

025. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-IANPP-5074977-40.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 4922/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. O Procurador da República 

oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão da vedação prevista no art. 28-A, § 2°, II, do CPP. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento 

dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária 

e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o 

investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 

penais pretéritas. 5. No presente caso, o denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar em 29/09/2021 com uma bolsa contendo grande quantidade 



DMPF-e Nº 217/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 Publicação: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 13 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

de cédulas falsas de R$ 100,00. Conforme ressaltado nos autos, não obstante no dia imediatamente anterior (28/09/2021) o acusado já ter sido preso em 

flagrante pela mesma prática criminosa, ao tentar introduzir em circulação moeda falsa, ainda assim voltou a cometer o mesmo crime no dia seguinte, 

demonstrando total desprezo e indiferença com a lei e a justiça. Além do mais, conforme ressaltado na manifestação ministerial 'há anotações em desfavor 

do acusado pela suposta prática de outros crimes, inclusive previstos na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) (Evento 11 ' CERTANTCRIM18).' 6. 

Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal 

habitual, reiterada e/ou profissional. 7. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências 

cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

026. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-5064155-89.2021.4.04.7000-ANPP - Eletrônico 

Voto: 4707/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 334 do CP. 2. O Procurador da República 

oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada/habitual. 3. Interposição de recurso 

pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é 

que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício 

não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 

exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, consta na certidão juntada aos autos que o denunciado está sendo processado 

no âmbito da Justiça Federal na Ação Penal n° 5007157-04.2012.4.04.7005. Além do mais, conforme ressaltado na manifestação ministerial 'dado o 

histórico criminal do ACUSADO, bem como a existência de diversas autuações fiscais pela prática de conduta semelhante à denunciada (conforme 

referido na denúncia), a medida não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, presente a vedação do artigo 28-A, §2º, I, do 

Código de Processo Penal.' 6. Cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em 

curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, 

Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez 

que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios 

que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 

adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

027. 

Expediente: 

JF/PR/PAT-SEM_SIGLA-5004732-65.2021.4.04.7012 - Eletrônico 

Voto: 4729/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO BRANCO 

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. 334-A 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 
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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). 

028. 

Expediente: 

JF-RGT-0000096-09.2018.4.03.6129-APE - Eletrônico 

Voto: 4665/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 29ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - REGISTRO/SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 334 do CP. 2. O Procurador da República 

oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar não ser possível a sua celebração em ação penal com denúncia já recebida, conforme precedente do 

STF. Ressaltou, ainda, a existência de elementos que indicam conduta criminal habitual. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos 

autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, importante registrar que a 2ª 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. 5. Por outro lado, um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se 

houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 6. No presente 

caso, conforme ressaltou o Procurador da República oficiante e foi verificado no sistema COMPROT 'o acusado tem diversas outras autuações fiscais 

pretéritas, as quais não se mostraram insignificantes (nos termos, aliás, indicados na manifestação ministerial de fls. 57/61 do ID 39536116), e, portanto, 

a evidenciarem a possível habitualidade delitiva'. Além do mais, os fatos apurados na presente ação penal ocorreram em 11/12/2016, sendo que consta 

dos autos que o réu foi processado e condenado nas Ações Penais n°s 5004456-94.2017.4.04.7005 e 5000760-50.2017.4.04.7005, referentes a apreensões 

realizadas pela Receita Federal anteriormente (em 03/08/2016). 7. Cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras 

ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, 

Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 8. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, 

caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo 

nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos 

autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

029. 

Expediente: 

JF-RIB-0002470-79.2018.4.03.6102-APORD - Eletrônico 

Voto: 4698/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - RIBEIRÃO PRETO/SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. 2. A Procuradora da 

República oficiante deixou de oferecer o ANPP por considerar a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, em razão do alto valor do 

prejuízo causado (R$ 315.105,16), bem como pela existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada. 3. Interposição de recurso pela defesa. 

Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Inicialmente, importante 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. 5. Por outro lado, 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 
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de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as 

infrações penais pretéritas. 6. No presente caso, conforme ressaltado na manifestação ministerial, 'considerando a existência de vasta lista de processos e 

condenações em sua Folha de Antecedentes, inclusive em delitos de estelionato (ID. 20478979), são evidenciados elementos probatórios indicadores de 

conduta criminosa reiterada por parte do imputado, incidindo na vedação inserida no art, 28-A, § 2º, inciso II, do Códex Processual Penal.' 7. Cumpre 

observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos 

fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 8. Inviabilidade do 

oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, 

reiterada e/ou profissional. 9. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

030. 

Expediente: 

JF-RIB-5005473-20.2019.4.03.6102-APORD - Eletrônico 

Voto: 4730/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - RIBEIRÃO PRETO/SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP 

NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, c/c art. 71, 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 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). 

031. 

Expediente: 

JF-RJ-5012359-58.2019.4.02.5101-*APE - Eletrônico 

Voto: 4773/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DO 

ACORDO E DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 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 face de acusados pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. 2. O Procurador da República 

oficiante considerou não ser possível o oferecimento do acordo em processo com denúncia já recebida, bem como ressaltou que não houve confissão 

formal e circunstancial da prática do crime pelos denunciados. 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 
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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. 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.' 9. 

Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante 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). 

032. 

Expediente: 

JF-RJ-5013808-85.2018.4.02.5101-*APE - Eletrônico 

Voto: 4657/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL 

ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO CPP. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 

PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU 

PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, por 11 (onze) vezes, na forma do 

art. 69, ambos do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o acordo por considerar não ser possível a sua celebração em processo 

com denúncia já recebida, conforme precedente do STF. Consignou ainda que a soma das penas mínimas ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do 

CPP (inferior a 04 anos), além do que o acordo não seria necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, por se tratar de conduta criminosa 

reiterada (praticada por 11 vezes, em concurso material). 3. Interposição de recurso pela defesa, aduzindo a possibilidade de acordo no curso da ação 

penal, bem como requerendo que seja reconhecido no presente caso a prática de crime continuado, e não o concurso material. Encaminhamento dos autos 

à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. 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. 5. Entretanto, observa-se que em relação ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, esta 2ª CCR já se manifestou em diversas 

ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos aos acusados, em concurso material, 

formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). Nesse sentido, são os seguintes precedentes: 

Processo n° 5007273-44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180-19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, 

de 11/05/2020, ambos unânimes. 6. No presente caso, a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP, cuja pena mínima 

cominada em abstrato é de 01 ano e 04 meses de reclusão, por 11 (onze) vezes, em concurso material (CP, art. 69). Verifica-se, portanto, que a soma das 

penas mínimas dos crimes objeto da denúncia ultrapassa o limite previsto no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos), não cabendo a este Órgão Revisor 

afastar a regra do concurso material imputada pelo membro do MPF na peça acusatória. 7. Além do mais, cabe ressaltar que um dos requisitos para o 

oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do 

CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, 

reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 8. No presente caso, conforme consignou o Procurador da República 

oficiante, a acusada (ex-empregada da CEF) atuou em diversas fraudes no período de 03/07/2014 a 26/05/2015, em concurso material, utilizando-se de 

documentos de identificação, comprovantes de renda e de residência, bem como CPF "s de inativos da Prefeitura do Rio de Janeiro e de clientes da CEF, 

tendo efetuado com isso a abertura de contas em nome de 11 (onze) pessoas e a contratação de empréstimos fraudulentos, movimentando o valor total 

de R$ 115.820,00 para a conta de seu filho. 9. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, uma 

vez que não estão preenchidos os requisitos para a sua celebração, no caso concreto. 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). 

033. 

Expediente: 

JFRS/POA-5046821-67.2020.4.04.7100-IANPP - Eletrônico 

Voto: 4565/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE 

Relator(a): 
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Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL NO TRF4. ATRIBUIÇÃO DA 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE 

DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 

penal em que o réu foi condenado, em primeira instância, a uma pena de 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/1986 e no art. 334, caput, do CP, na forma do art. 71, também do CP. 2. Na fase recursal, os autos 

foram devolvidos pelo TRF4 à primeira instância para manifestação sobre a possibilidade de celebração de ANPP. 3. A Procuradora da República que 

atuou inicialmente no caso recusou o oferecimento do acordo, tendo a defesa interposto recurso contra a negativa ministerial. Os autos foram 

encaminhados à 2ª CCR/MPF que, na Sessão de Revisão n° 796, de 1°/02/2021, deliberou, à unanimidade, pela sua devolução à origem para (re)análise 

dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP. 4. O Procurador da República ora oficiante, ao (re)analisar os requisitos, deixou de oferecer o ANPP por 

considerar que: I) as penas dos crimes de evasão de divisas e de descaminho somadas às frações de aumento da continuidade delitiva consideradas na 

sentença (1/6 e 2/3, respectivamente), implicam na impossibilidade de oferecimento do acordo; II) o réu responde a uma outra ação penal na Justiça 

Estadual, cujas penas mínimas devem ser somadas às do presente caso. 5. Interposição de novo recurso pela defesa, ressaltando que: I) a análise do limite 

de pena deve ocorrer a partir da previsão abstrata dos crimes, com a fração de aumento da continuidade delitiva no mínimo legalmente estabelecido (1/6) 

e não nos patamares fixados em sentença; II) as penas mínimas previstas na ação penal em trâmite na Justiça Estadual (referente a lesão corporal) em 

nada se relacionam com a aferição do acordo no presente caso. 6. Remetidos novamente os autos à 2ª CCR/MPF, foi decidido, por meio de questão de 

ordem, ser da atribuição do Procurador Regional da República com atuação do TRF4 a verificação dos requisitos exigidos para a eventual propositura do 

acordo, restando prejudicada a análise do mérito (Sessão de Revisão n° 806, de 26/04/2021, unânime). 7. Com isso, os autos foram encaminhados ao 

segundo grau, ocasião em que o Procurador Regional da República apresentou a proposta de acordo no TRF4, requerendo a intimação do acusado para 

se manifestar e, caso aceitos os termos, a designação de audiência de homologação. 8. No entanto, 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 primeiro grau para o exame do incidente de ANPP, de modo que tal definição não 

pode ser revista pelo órgão ministerial atuante na primeira ou na segunda instância, nem mesmo por decisão administrativa interna do MPF. 9. Baixados 

novamente os autos à origem, o Procurador da República oficiante requereu o seu encaminhamento à 2ª CCR, para análise da atribuição para eventual 

propositura do ANPP, em razão da decisão do TRF4 acima mencionada. A defesa se manifestou pelo indeferimento de nova remessa ao Órgão Revisor 

do MPF, diante da manifesta ausência de interesse, utilidade e sustentação jurídica do pedido, uma vez que já foi definida a atribuição do Procurador 

Regional da República (que inclusive já apresentou a proposta de acordo), cabendo neste momento ao Juízo de primeiro grau o exame e homologação 

do ANPP, em razão da competência jurisdicional estabelecida pelo TRF4. 10. O Juiz de primeiro grau, por sua vez, ressaltou que no presente caso não 

existe ANPP efetivamente firmado para que o Magistrado possa proceder à sua eventual homologação, pois o Procurador Regional da República apenas 

propôs nos autos da ação penal o acordo e quais seriam as condições (dentre elas a necessidade de confissão do réu), porém ainda não foi efetivamente 

formalizado/concretizado o ato jurídico necessário entre o MPF, o réu e a defesa (celebração do termo escrito do ANPP, firmado pelas partes, conforme 

dispõe o art. 28-A, § 3°, do CPP). 11. Nova remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, para análise e deliberação. 12. 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. 13. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP 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." 14. 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). 15. 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). 16. Ademais, em situações análogas (processos em fase recursal), os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais 

estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal, como pode se observar de notícia publicada no site do MPF sobre os acordos firmados 

na 1ª Região1. 17. 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 examinar e homologar o acordo. O que se decidiu no âmbito ministerial foi que a atribuição para a análise e eventual 

oferecimento 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 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem como com 

o que vem sendo adotado em casos similares nos demais TRFs. 18. 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. 19. 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 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). 20. Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau, para que o Procurador Regional da República 
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oficiante perante o TRF4 possa, se for o caso, realizar as tratativas para a celebração do ANPP diretamente com o investigado e o seu defensor. 21. 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 devolução dos autos ao Procurador Regional da República 

oficiante perante o TRF4, nos termos do voto do(a) relator(a). 

A advogada Dra. Débora Poeta , OAB/RS Nº 62866, realizou sustentação oral. 

034. 

Expediente: 

JFRS/POA-5067918-60.2019.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 4783/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP 

NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusada pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, c/c art. 29, ambos do CP. 2. A 

Procuradora 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 à Procuradora da República 

oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, 

no caso concreto. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise dos requisitos 

previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

035. 

Expediente: 

JFRS/RGR-5001344-81.2021.4.04.7101-EXMEDALT - Eletrônico 

Voto: 4837/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE RIO GRANDE 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL NO TRF4. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 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 a ré foi denunciada pela prática dos 

crimes previstos nos arts. 155 e 171, § 3°, ambos do CP. 2. Após proferida sentença condenatória e interposta apelação, os autos foram remetidos ao 

TRF4, que determinou a sua devolução ao Juízo de origem para análise da possibilidade de celebração de ANPP. 3. O Procurador da República oficiante 

deixou de oferecer o acordo por considerar não ser possível a sua realização após o recebimento da denúncia, conforme precedentes do STF e do STJ. 

Ressaltou, ainda, não possuir atribuição para eventual proposta de acordo após o esgotamento da jurisdição de primeira instância e estando o processo 

em fase de recurso, cabendo tal proceder ao membro do MPF atuante em segundo grau. 4. Interposto recurso pela defesa e remetidos os autos à 2ª 

CCR/MPF, houve deliberação pela possibilidade de oferecimento do ANPP no curso da ação penal, sendo atribuição do Procurador Regional da República 

com atuação no TRF4 a verificação dos requisitos exigidos para a sua eventual propositura (Sessão de Revisão n° 813, de 21/06/2021, unânime). 5. Com 

isso, os autos foram encaminhados ao segundo grau, ocasião em que o TRF4 determinou novamente o retorno à primeira instância para que o MPF se 

manifestasse a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo, uma vez que restou estabelecida a competência do Juízo de primeiro grau para o 

exame do incidente de ANPP, de modo que tal definição não pode ser revista pelo órgão ministerial atuante na primeira ou na segunda instância, nem 

mesmo por decisão administrativa interna do MPF. 6. Baixados novamente os autos à origem, o Procurador da República oficiante considerou não ser 

possível a realização do acordo após o recebimento da denúncia, conforme precedentes do STF e do STJ. Requerimento da defesa pelo encaminhamento 

dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 7. Inicialmente, conforme já consignado na decisão anterior, 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° 
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98 e na Orientação Conjunta n° 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). Além do mais, 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. 8. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP 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. Inclusive, 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.' 9. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em conflito 

negativo de atribuições proferida pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, 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). 10. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria 

Regional da República) quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em 

primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 

09/06/2021, unânime). 11. Ademais, em situações análogas (processos em fase recursal), os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais 

estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal, como pode se observar de notícia publicada no site do MPF sobre os acordos firmados 

na 1ª Região1. 12. 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 examinar e homologar o acordo. O que se decidiu no âmbito ministerial foi que a atribuição para a análise e eventual 

oferecimento 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 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem como com 

o que vem sendo adotado em casos similares nos demais TRFs. 13. Registre-se que as negociações e a formalização do acordo (por escrito), se for o caso, 

deverão ser realizadas no âmbito administrativo, sem necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos moldes do § 3° do art. 28-A do CPP. 

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 (§ 4° do art. 28-A do CPP). 14. O STJ, recentemente, decidiu 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 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). 15. Logo, não será necessária a autorização prevista no art. 57, inciso XIII, da LC 75/1993, visto que o membro do MPF de 

segundo grau não oficiará perante o juízo de primeira instância. Na presente hipótese, caso seja celebrado o acordo, o Procurador Regional da República 

deverá solicitar, pelas vias cabíveis, o encaminhamento do instrumento negocial ao órgão jurisdicional competente, para fins de homologação (§ 4° do 

art. 28-A do CPP). 16. Esclarece-se, por fim, que a presente decisão (atribuição do membro do MPF de segundo grau para análise da possibilidade de 

propositura do acordo no caso concreto) não se estende para eventual fase de homologação perante o juízo de primeiro grau, tampouco para a execução 

do ANPP junto ao juízo da execução penal. 17. Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau, para que o(a) Procurador(a) Regional da 

República oficiante perante o TRF4 possa analisar a possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos ao Procurador Regional da República 

oficiante perante o TRF4, nos termos do voto do(a) relator(a). 

036. 

Expediente: 

JF-SOR-0003132-19.2018.4.03.6110-APORD - Eletrônico 

Voto: 4667/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 241-A E ART. 241-B, AMBOS 

DA LEI Nº 8.069/90. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 

28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE 

NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA 

AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática dos 

crimes previstos no art. 241-A e art. 241-B, ambos da Lei nº 8.069/90. Armazenamento e disponibilização de diversos arquivos com cenas de pornografia 

ou sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, pela internet. 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo ressaltando que 

'as folhas de antecedentes e certidões de distribuição (ID 37799013, fl. 13) demonstram o envolvimento em delitos que se assemelham ao tratado nestes 

autos, sendo inquestionável conduta delitiva habitual, a qual afasta, nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código Processo Penal, a possibilidade 

de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal.' 3. Interposição de recurso pela defesa, aduzindo que parte dos registros criminais 

constantes das certidões juntadas aos autos dizem respeito ao mesmo fato ora apurado (auto de prisão em flagrante, inquérito policial e ação penal), sendo 

que outra parte não possui a qualificação completa do acusado, podendo se tratar de homônimo. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento 

no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. A 2ª Câmara já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP em situações semelhantes envolvendo os crimes previstos no 

art. 241-A ou art. 241-B da Lei n° 8.069/90, ressaltando que o Brasil ratificou tratado internacional, consistente no 'Protocolo Facultativo à Convenção 

Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto nº 

5.007, de 08-03-2004), onde consta a preocupação com a 'crescente disponibilidade de pornografia infantil na Internet e com outras tecnologias modernas, 

e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda 
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a criminalização em todo o mundo da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia 

infantil'. 5. A Constituição Federal prevê que a 'lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º). 

Verifica-se, no caso concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada no armazenamento e disponibilização de diversos arquivos contendo cenas 

de abuso sexual de crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da propositura do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação 

do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que 

se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tem-se que o critério da 'condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha 

com a proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino. 6. 

Precedentes da 2ª CCR: Processos n°s 5001705-48.2020.4.02.5110 e 5028349.27.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781, de 21/09/2020. 7. Requisito 

para o acordo não preenchido. Inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma vez que a medida não se mostra 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto. Prosseguimento da ação penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

037. 

Expediente: 

JF/SP-0008962-44.2018.4.03.6181-APORD - Eletrônico 

Voto: 4662/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1°, inciso IV, do CP. 2. O Procurador 

da República oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada. 3. Interposição de recurso 

pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é 

que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício 

não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 

exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, o denunciado já é 

investigado 'em outro apuratório por fato similar ' apreensão de 850 pacotes, ou seja, 8.500 maços de cigarros -, um ano antes dos fatos ora imputados a 

ele, conforme se depreende do IPL 2020.0126698 ' DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/SP, autos eletrônicos nº 0010174-37.2017.4.03.6181, em tramitação 

perante a 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, o que indica conduta crimina reiterada, fazendo incidir a vedação contida no art. 28-A, § 2º, II, do 

Código de Processo Penal.' 6. Cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em 

curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, 

Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez 

que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios 

que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e 

adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

038. 

Expediente: 

TRF1/DF-0004558-28.2012.4.01.3816-ACR - Eletrônico 

Voto: 4734/2021 

Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP 

NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 289, §1°, do CP. 2. Intimado 

a se manifestar sobre o ANPP, o Procurador Regional da República oficiante considerou não ser possível o seu oferecimento 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. 
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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 Regional 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). 

039. 

Expediente: 

TRF1/DF-0019256-49.2010.4.01.3900-ACR - Eletrônico 

Voto: 4771/2021 

Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP 

NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do CP. 2. Intimado 

a se manifestar sobre o ANPP, o Procurador Regional da República oficiante considerou não ser possível o seu oferecimento 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 Regional 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). 

040. 

Expediente: 

TRF1/DF-0028782-59.2004.4.01.3800-ACR - Eletrônico 

Voto: 4788/2021 

Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP 

NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do CP. 2. Intimada 

a se manifestar sobre o ANPP, a Procuradora Regional da República oficiante considerou não ser possível o seu oferecimento em processo com denúncia 

já recebida (em especial na fase recursal), 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 
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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 à Procuradora Regional 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 

041. 

Expediente: 

TRF4-ACR-5001856-46.2016.4.04.7002 - Eletrônico 

Voto: 4831/2021 

Origem: GABPRR40-CDBN - CRISTIANNA DUTRA BRUNELLI NACUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL. INSURGÊNCIA DA 

PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA CONTRA DECISÃO DA 2ª CCR/MPF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM 

JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE DO ANPP, NOS TERMOS DO ENUNCIADO N° 98 DA 2ª CCR/MPF. PERDA 

DO OBJETO DO RECURSO. 1. 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 art. 273, § 1° e § 1°-B, I e V, com a aplicação do preceito secundário do art. 334-A, na forma do art. 14, II, todos do CP. 2. Na fase 

recursal, a 7ª Turma do TRF4 negou provimento às apelações e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para análise da possibilidade 

de celebração de ANPP. 3. O membro do MPF oficiante em primeira instância manifestou-se, inicialmente, pela atribuição da Procuradoria Regional da 

República para deliberar sobre o cabimento do acordo após a prolação da sentença condenatória. Posteriormente, em uma segunda manifestação, 

considerou não ser possível o acordo após o recebimento da denúncia, ressaltando que a sentença proferida afigura-se mais adequada e proporcional ao 

fato criminoso ora apurado. A defesa demonstrou interesse no acordo, tendo os autos sido remetidos à 2ª CCR/MPF, que decidiu, por meio de questão 

de ordem, ser da atribuição da Procuradoria Regional da República da 4ª Região a verificação dos requisitos exigidos para a eventual propositura do 

acordo (Sessão de Revisão n° 809, de 17/05/2021, unânime). 4. Determinada vista dos autos à PRR da 4ª Região, a Procuradora Regional da República 

interpôs recurso institucional/administrativo contra a decisão da 2ª Câmara acima referida, requerendo, em síntese: I) o afastamento do Enunciado n° 98 

da 2ª CCR e da consequente possibilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto, conforme entendimento da jurisprudência do STF, do STJ e do 

TRF4, tendo em vista que já havia denúncia recebida ao tempo da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019 ou II) que diante da existência de decisões 

judiciais do TRF4 reconhecendo a competência do Juízo Federal de primeira instância para analisar e homologar eventual acordo que venha a ser proposto, 

contra as quais não foi interposto recurso, seja firmada a consequente atribuição do membro oficiante perante aquele Juízo. 5. Os autos foram remetidos 

à 2ª CCR, para fins revisionais. 6. Inicialmente, importante observar que concomitantemente ao recurso institucional/administrativo interposto, a 

Procuradora Regional da República apresentou manifestação no TRF4 (em razão do teor da decisão proferida no Evento 44), consignando 

preliminarmente: I) o não cabimento de ANPP em sede recursal e II) que a decisão do TRF4 firmou a competência do Juízo Federal de 1ª instância para 

análise e homologação do acordo. Na mesma peça processual, no entanto, caso superadas as preliminares, apresentou o acordo de não persecução penal 

(ressaltando fazê-lo em cumprimento à decisão da 2ª CCR) e encaminhou ao TRF4 para intimação da defesa para se manifestar sobre a proposta 

formulada. 7. O Desembargador-Relator no TRF4 acolheu a preliminar da Procuradoria Regional da República e determinou a retomada da marcha 

processual, nos seguintes termos: "Inicialmente, observo que, não obstante tenha sido determinado pela 4ª Seção a remessa dos autos à vara de origem 

para que o Ministério Público Federal com atuação em primeiro grau de jurisdição para que este avaliasse a possibilidade de oferecimento do ANPP, o 

recente entendimento do referido Colegiado (ENUL nº 5002963-70.2017.4.04.7106, julgado em 22-02-2021), frente à nova jurisprudência dos tribunais 

superiores sobre o ANPP, é no sentido da sua impossibilidade quando a denúncia já tiver sido recebida. Saliento que, conforme precedente da 8ª Turma 

deste Tribunal com o qual concordo integralmente (ACR nº 5000301-78.2018.4.04.7210, julgado em 03-02-2021), a realização da diligência, consoante 

preconiza o art. 616 do CPP, não ostenta caráter decisório e, portanto, não se qualifica pela coisa julgada. Em consequência dessa nova realidade 

processual, resta prejudicada a determinação dirigida ao MPF, no sentido de que avaliasse a possibilidade do oferecimento do ANPP. Nesse contexto, 

deve ser acolhida a manifestação do Ministério Público Federal com assento nesta instância, no sentido do não cabimento do ANPP, porquanto o feito já 

se encontra em grau recursal. Ressalto, por oportuno, não haver óbice a que a interessada, não satisfeita, recorra para a 2ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal - 2ªCCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria 

Regional da República e determino a retomada da marcha processual nos presentes autos." 8. Em consulta ao andamento processual na página eletrônica 

do TRF41, verificou-se que contra a referida decisão judicial não foi apresentado recurso, razão pela qual houve o trânsito em julgado para a ré (conforme 

certificado no Evento 63) e a baixa definitiva (Evento 64). 9. O Enunciado n° 98 da 2ª CCR dispõe que "É cabível o oferecimento de acordo de não 

persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais (...)". No presente caso, tendo 

ocorrido o trânsito em julgado do acórdão condenatório, mostra-se inviável a celebração do ANPP. 10. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5013720-

78.2016.4.04.7003, Sessão de Revisão n° 813, de 21/06/2021, unânime; Processo n° 5001244-11.2021.4.04.7204, Sessão de Revisão n° 817, de 

09/08/2021, unânime. 11. Perda do objeto do presente recurso institucional/administrativo, uma vez que com a retomada da marcha processual, o acórdão 

condenatório transitou em julgado, sendo inviável a celebração de eventual ANPP. 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 celebração do acordo de não persecução 

penal após o trânsito em julgado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

042. 

Expediente: 

1.14.007.000214/2020-27 - Eletrônico 
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Voto: 4703/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 

62, VII, DA LC Nº 75/93. O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO APLICA-SE APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O 

EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de 

atribuições suscitado por Procurador da República, oficiante na PRM ' Vitória da Conquista/BA, em desfavor de Procurador Regional da República, 

oficiante na PRR ' 1ª Região. 2. Notícia de Fato autuada na Procuradoria da República no Município de Vitória da Conquista/BA para averiguar o suposto 

recebimento indevido, mediante fraude, do benefício auxílio-emergencial, no valor de R$ 600,00, pago durante a pandemia pelo Governo Federal. 

Conduta atribuída a H.L.P., filha do atual Prefeito de Maiquinique/BA, J.S.P., e com a participação deste, sem que aquela atendesse aos requisitos legais 

(Lei n. 13.982/2020 e Dec. 6.135/2007), de modo a, supostamente, incidir na conduta tipificada no art. 171, § 3º do Código Penal. 3. O Procurador da 

República (suscitante), oficiante na PRM ' Vitória da Conquista/BA, entendeu aplicarem-se à hipótese tanto o disposto no inc. X do art. 29 da Constituição 

Federal quanto o Enunciado n. 702 da Súmula Supremo Tribunal Federal, e declinou a atribuição à Procuradoria Regional da República da 1ª Região. 4. 

Por sua vez, o Procurador Regional da República (suscitado), oficiante na PRR ' 1ª Região, entendendo não haver correlação entre os fatos e a função 

pública exercida por J.S.P., invocou o decidido na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, na qual o STF consignou que 'o foro por prerrogativa de 

função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas' e devolveu os autos à PRM de 

Vitória da Conquista. 5. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante na PRM ' Vitória da Conquista/BA apresentou 'recurso' ao Conselho 

Institucional do MPF. 6. O Conselho Institucional do MPF, por sua vez, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, que concluiu pela existência de 

conflito de atribuições entre membros do MPF, não conheceu do conflito e determinou a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, com 

atribuição para dirimir a controvérsia, nos termos do disposto no art. 62, VII, da LC 75/93. 7. Conhecimento do recurso apresentado pelo Procurador da 

República oficiante na PRM ' Vitória da Conquista/BA ao Conselho Institucional do MPF como conflito negativo de atribuições. 8. Diante da decisão do 

STF em Questão de Ordem da Ação Penal n.º 937, proferida em 03/05/2018, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos 

durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 9. No caso dos autos, como bem ressaltou o Procurador da República suscitante, 

'o fundamento relevante para o declínio é o de que a proximidade do gestor com a beneficiária do pagamento do auxílio emergencial impõe como linha 

investigativa mais razoável e direta de que o próprio Prefeito atuou para a inserção da filha no CadÚnico. A linha de investigação é ratificada pela 

confissão do gestor em reconhecer que, de fato, o pagamento vem sendo realizado, mesmo sem a reunião de todas as condições do benefício pela filha. 

Nota-se, assim, que o gestor é o autor direto do crime de estelionato investigado. Não se trata, portanto, de crime desvinculado do mandato, mas, o 

contrário, a conduta ocorreu em razão da presença do gestor no cargo de Prefeito'. 10. Procedência do conflito negativo e, assim, pela atribuição do 

Procurador Regional da República oficiante na PRR ' 1ª Região, ora suscitado, para prosseguir na persecução penal. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

043. 

Expediente: 

1.14.000.002308/2021-81 - Eletrônico 

Voto: 4652/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando suposto crime resultante de 

preconceito de raça ou de cor (artigo 20 da Lei 7.716/89) em razão de possível apologia ao nazismo em grupo de whatsapp, com as seguintes informações: 

'O usuário do número identificado como [+55 31 ...], em um grupo de Whatsapp com cerca de 240 pessoas de todo o Brasil além de pessoas de Portugal, 

Israel e EUA, chamado Clube da Política, enviou imagens com referência ao nazismo e a Adolf Hitler pela manhã do dia 02 de outubro de 2021 em clara 

afronta ao artigo 20 da lei Nº 7.716, de 1989'. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual considerando que 'embora praticado 

em ambiente online, não houve a transnacionalidade do delito no caso em tela, haja vista que o grupo de whatsapp é ambiente fechado, cuja entrada é 

facultada apenas às pessoas convidadas a fazerem parte do grupo'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 2ª CCR nº 32). Narrativa que evidencia 

a possibilidade de transnacionalidade da conduta. Aplicação do Enunciado nº 89: 'É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal do 

crime de racismo, previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, e na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, da qual o Brasil é signatário, se a infração penal, caracterizada pelo evidente excesso no exercício da liberdade de expressão por parte do 

investigado, for praticada pela rede mundial de computadores'. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Não homologação do declínio 

de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para atuar no caso, facultando-se à Procuradora da República oficiante, se assim entender, que, 

com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho 

Institucional do Ministério Público Federal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos 

do voto do(a) relator(a). 

044. 

Expediente: 

1.25.005.000342/2021-98 - Eletrônico 

Voto: 4666/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO POR PARTE DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. ATIVIDADE 

SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. ENUNCIADO Nº 97. ATRIBUIÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

mediante representação para apurar supostas irregularidades na emissão de certificado de curso de pós-graduação por parte de instituição privada de 

ensino superior. As irregularidades seriam o erro na data de conclusão do curso, a ausência de assinaturas e de chancela da universidade. 2. O Procurador 

da República oficiante arquivou o feito, diante da constatação que a instituição providenciou as devidas correções, tendo emitido novo certificado ao 

requerente. 'Assim, em relação ao aspecto cível, não cabe atribuição do Ministério Público no caso, visto se tratar de direito individual e disponível a ser 

discutido entre as partes, sem indícios de lesão a interesses sociais ou individuais indisponíveis, conforme previsto no Artigo 127 da Constituição Federal'. 

Ressaltou, entretanto, ser possível a prática de crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 299 do Código Penal, promovendo o declínio de atribuições 

ao Ministério Público Estadual, com fundamento na Súmula 104 do STJ. 3. Homologação parcial do arquivamento, apenas no âmbito cível, pela 3ª 

Câmara de Coordenação e Revisão - Consumidor e Ordem Econômica. 4. Remessa dos autos à 2ª CCR para análise da promoção de declínio de atribuições 

na esfera criminal (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 5. Ofensa direta a serviços ou interesses da União. Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº 9.394/96 

(Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o Sistema Federal de Ensino. 6. 

Assim, eventual irregularidade em seu funcionamento ou na consequente emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-graduação, mais 

do que uma mera atividade de gestão de instituição de ensino, refere-se ao próprio direito à educação. 7. Portanto, cuidando-se de atividade, pela sua 

natureza, longa manus do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o ensino superior fixado pelo Conselho Federal de Educação, o controle 

judicial compete à Justiça Federal. 8. Enunciado n° 97 da 2ª Câmara: 'É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de crimes 

praticados contra o funcionamento de instituição privada de ensino superior ou na emissão de certificado de conclusão de curso de graduação/pós-

graduação.' Aprovado na 179ª Sessão Virtual de Coordenação, de 27/04/2020. 9. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao 

ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência 

funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos 

do voto do(a) relator(a). 

045. 

Expediente: 

1.35.003.000070/2021-08 - Eletrônico 

Voto: 4680/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS CONTRA INTEGRANTES DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE 

FORMA COLETIVA. INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de 

representação formulada em Sala de Atendimento ao Cidadão por liderança quilombola de Lagoa dos Campinhos, território quilombola situado em 

Amparo do São Francisco/SE, noticiando possíveis crimes ambientais, além da seguinte narrativa: 'A comunidade também vem sofrendo abusos por parte 

de um servidor da fazenda J., do proprietário J.E.A., onde está apreendendo os animais (bovinos) da comunidade, deixando os mesmos com fome e sede, 

onde se pede uma fiança de R$ 100,00 por cada cabeça do gado'. 2. O Procurador da República oficiante determinou a autuação de Notícia de Fato 

vinculada à 4ª CCR para a apuração dos crimes previstos na Lei nº 9.605/98 e promoveu o declínio de atribuições parcial em favor do Ministério Público 

Estadual, no que diz respeito às condutas envolvendo a apreensão e exigência de dinheiro para entrega de animais de particulares, conduta que, em tese, 

caracterizaria os crimes dos arts. 168, 158 e/ou 146 do Código Penal. 3. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR para revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 4. De início, cumpre ressaltar que equipara-se a comunidade quilombola aos indígenas, para os quais a competência da 

Justiça Federal justifica-se quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos 

índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, 

XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes: STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; 

CC 159.655/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 

27/04/2020; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006. 5. No caso dos autos, em princípio, com o que foi 

noticiado, verifica-se que a apreensão de bovinos vem sendo praticada de forma generalizada contra a 'comunidade', ocasionando lesão a direitos sociais 

de forma coletiva da comunidade quilombola, formada por pessoas humildes e de pouca instrução, fazendo surgir o interesse da União na apuração dos 

fatos. 6. Precedentes da 2ª CCR: 1.14.000.001704/2021-91, 817ª Sessão de Revisão, em 09/08/2021, por unanimidade; e SR/DPF/MG-01847/2019-INQ, 

801ª Sessão de Revisão, em 08/03/2021, por maioria. 7. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para 

atuar no caso, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se assim entender, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 

designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do Ministério Público Federal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos 

do voto do(a) relator(a). 

046. 

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: 
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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: 

Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista divergente, pela homologação do arquivamento. 

O Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino acompanhou o relator, pela não homologação do arquivamento. 

Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação do arquivamento, nos termos do voto do 

relator, Dr. Carlos Frederico Santos. Restou vencida a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

047. 

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-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: 

Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela não homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do relator, Dr. Carlos Frederico Santos, com os acréscimos trazidos pelo voto-vista proferido pela Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

048. 

Expediente: 

1.13.000.001959/2021-91 - Eletrônico 

Voto: 4554/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS 

Relator(a): 
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Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REMESSA PELOS CORREIOS. ABERTURA DE ENCOMENDA. DECISÃO 

DO STF QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO SENDO, PORTANTO, PASSÍVEL DE RECURSO E MODIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA À HIPÓTESE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1) Notícia de Fato autuada a partir do 

encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada pela Receita Federal em desfavor da empresa investigada e seu sócio, diante da 

suposta prática do crime de descaminho tipificado no art. 334 do Código Penal, tendo em vista que, durante fiscalização fazendária realizada em agência 

dos Correios, procedeu-se a abertura de encomenda remetida em nome da representada e verificou-se que continha mercadorias produzidas na Zona 

Franca de Manaus que são proibidas de serem vendidas para fora da região. 2) O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, diante da 

suposta ilicitude das provas produzidas a partir da abertura de correspondências ou encomendas enviadas pelos Correios, considerando que em 

17.08.2020, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento plenário do Recurso Extraordinário nº 1.116.949 (tema 1.041 da repercussão geral), 

fixou a tese segundo a qual 'Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote 

ou meio análogo', conferindo assim nova extensão ao sigilo de correspondências e comunicações telegráficas, que passou a ser aplicável ao transporte de 

encomendas. 3) Remessa dos autos para o exercício revisional (art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 4) Conforme se verifica dos precedentes da 2ª Câmara em 

situações análogas, este Colegiado possui entendimento firmado ressaltando que o Recurso Extraordinário nº 1.116.949, nesta data, está concluso ao 

Relator para o acórdão, Ministro Luiz Edson Fachin, desde o dia 14/09/2020, sendo certo que a decisão proferida em 17/08/2020 ainda não transitou em 

julgado. Em 09/10/2020, houve interposição de embargos de declaração pelo Procurador-Geral da República no referido RE, sendo portanto a decisão 

passível de modificação, o que torna injustificável o arquivamento pelas razões expendidas pelo Procurador da República oficiante. Precedentes da 2ª 

CCR: Procedimentos n°s 1.32.000.000877/2020-93, julgado na Sessão de Revisão n° 792, de 14/12/2020; 1.32.000.000741/2020-83, julgado na Sessão 

de Revisão n° 790, de 23/11/2020; 1.32.000.000733/2020-37, julgado na Sessão de Revisão n° 786, de 19/10/2020; 1.32.000.000784/2020-69, julgado 

na Sessão de Revisão n° 786, de 19/10/2020. 5) No mesmo sentido tem sido o entendimento do Conselho Institucional do MPF, mantendo integralmente 

a decisão desta 2ª CCR: Processo 1.32.000.000650/2020-48, Relatora Ana Borges Coêlho Santos, julgado na 3ª Sessão Ordinária de 2021 do Conselho 

Institucional do MPF, em 14/04/2021; Processos 1.32.000.000883/2020-41 e 1.32.000.000110/2021-45, Relator Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 

julgados na 4ª Sessão Ordinária de 2021 do Conselho Institucional do MPF, em 12/05/2021. 6) Ademais, na hipótese, a mercadoria apreendida (35 

videogames) foi avaliada em R$ 45.705,00 e os impostos iludidos (II + IPI) calculados em R$ 25.594,80. Em pesquisa realizada no Sistema Comprot/MF, 

verificou-se que a empresa autuada e seu sócio possuem, cada um, 1 (um) registro de auto de infração com apreensão de mercadorias nos últimos cinco 

anos anteriores à presente autuação. 7) Portanto, além o valor do tributo iludido que está muito acima do atual parâmetro para aferição da insignificância 

da ação delituosa (R$ 20.000,00), ainda há a reiteração da conduta ilícita. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 

8) Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor as medidas que 

julgar cabíveis: continuidade das diligências, análise da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

049. 

Expediente: 

1.14.000.002202/2021-88 - Eletrônico 

Voto: 4556/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP 

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$ 699,50. Pessoa Jurídica 

com diversas reiterações anteriores (e também posteriores) à presente autuação. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

050. 

Expediente: 

1.25.000.003438/2021-58 - Eletrônico 

Voto: 4781/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Crime de descaminho. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Limite do valor dos tributos iludidos, R$ 20.000,00. 

Soma dos tributos iludidos decorrentes de diferentes condutas até o limite previsto. Impossibilidade. Caracterização da contumácia, da habitualidade ou 

reiteração delitiva. Grau de reprovabilidade do comportamento que afasta a aplicação do princípio da insignificância. Segurança jurídica enquanto certeza 

da eficácia do direito e aplicação da lei. Incidência equânime a todos os cidadãos. Posição sobre o tema de forma integrativa e coordenativa. Necessidade 

de conformação uniforme no Ministério Público Federal. Não homologação do arquivamento. No caso: Tributos iludidos R$ 5.273,82. Pessoa jurídica 

com 1 (uma) reiteração anterior, ocasião em que os tributos iludidos foram calculados em R$ 969,87. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 
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051. 

Expediente: 

1.34.001.005876/2020-51 - Eletrônico 

Voto: 4576/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais em desfavor dos administradores de pessoa jurídica privada, 

em razão de indícios da prática de crimes tributários. Informação da Receita Federal de que houve o desmembramento dos processos administrativo-

fiscais e apenas parte dos créditos estão definitivamente constituídos. Promoção de arquivamento com fundamento na ausência de materialidade dos 

crimes tributários, sob os seguintes argumentos: 'Mesmo que uma parte dos créditos tributários já esteja definitivamente constituída, por razões 

burocráticas da Receita Federal, é violação ao princípio constitucional da eficiência administrativa a instauração de sucessivos inquéritos policiais, tudo 

a depender do ritmo de julgamento dos PAFs pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Além disso, é evidentemente prejudicial às investigações 

criminais a ausência de manifestação definitiva sobre o mérito da autuação fiscal em relação a uma parte relevante dos créditos tributários mencionados 

na RFFP'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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 excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. Constituído o crédito tributário, o crime 

está consumado e deve ser dado prosseguimento à persecução penal, sendo desnecessário aguardar o julgamento de todos os processos administrativo-

fiscais para tanto. Aplicação a contrario sensu da Súmula Vinculante 24 do STF e Enunciado 79 da 2ª CCR/MPF. Não homologação do arquivamento. 

Designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso, podendo propor as medidas que julgar cabíveis: continuidade das 

diligências, análise da possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal ou oferecimento da denúncia. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

PADRÃO 

Pelo conhecimento total e provimento do recurso 

052. 

Expediente: 

1.23.008.000438/2020-10 - Eletrônico 

Voto: 4870/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

RECURSO. NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMAS FALSOS AO CRP/PA. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA 2ª CCR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 546 DO STJ. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APENAS QUANTO AO ÓRGÃO DO MPF COM ATRIBUIÇÃO PARA PROSSEGUIR NAS INVESTIGAÇÕES. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, DEVENDO A DECISÃO ANTERIOR SER RECONSIDERADA PARA RECONHECER A ATRIBUIÇÃO DA 

PR/PA. 1. Notícia de Fato autuada a partir de manifestação realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão pelo Conselho Regional de Psicologia do Pará. 

Possível falsificação e uso de documento falso (CP, arts. 297 c/c 304), em razão da apresentação de diplomas falsos ao CRP/PA. 2. Inicialmente, o 

Procurador da República oficiante na PRM ' Itaituba/PA declinou a atribuição para a PR/PR, tendo em vista que a instituição de ensino que, supostamente, 

emitiu os diplomas, localizava-se naquele estado. 3. O Procurador da República oficiante na PR/PR, por sua vez, promoveu o declínio de atribuição ao 

Ministério Público Estadual, por considerar não haver conduta criminosa praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas. 4. A 2ª CCR, na Sessão de Revisão n° 811, de 08/06/2021, deliberou, à unanimidade, pela não homologação 

do declínio ao parquet estadual, uma vez que o CRP possui natureza jurídica de Autarquia Federal (Decreto nº 79.822/1977, art. 2º), aplicando-se a 

Súmula n° 546 do STJ: 'A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi 

apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.' 5. Diante disso, o membro do MPF oficiante na PR/PR interpôs 

recurso, sustentando que os autos deveriam ser remetidos à PR/PA, tendo em vista que o documento foi apresentado ao CRP/PA. 6. Na Sessão de Revisão 

n° 817, de 09/08/2021, a 2ª CCR, por unanimidade, deliberou pela reconsideração da decisão anterior, em razão das informações de que os documentos 

falsos foram apresentados ao Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região, localizado em Belém/PA. Porém, apesar de constar corretamente na caixa 

alta do Voto n° 3030 (anteriormente proferido) que a atribuição é da PR/PA, no corpo do referido voto houve erro material e constou como sendo 

atribuição da PRM ' Itaituba/PA. 7. Procedência do pedido formulado pelo Procurador da República ora oficiante, para reconhecer a atribuição da 

Procuradoria da República no Pará (PR/PA) para prosseguir nas investigações. 8. Ressalta-se, por oportuno, a recente edição da Orientação n° 44 pela 2ª 

CCR, que trata da possibilidade de 'arquivamento de procedimento investigatório autuado para apurar os crimes de uso de documento falso e de tentativa 

de estelionato em detrimento da Administração Federal direta ou indireta quando, de modo cumulativo, a falsidade tenha sido facilmente constatada por 

meio de contato com o emissor do documento e a conduta não tenha provocado lesão à entidade ou ao órgão ao qual o documento foi apresentado' 

(aprovada na 201ª Sessão de Coordenação, de 25/10/2021). 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total e provimento do recurso e pela 

atribuição da Procuradoria da República no Pará (PR/PA) para prosseguir nas investigações, nos termos do voto do(a) relator(a). 

Homologação do Declínio de atribuição 

053. 

Expediente: 

DPF/SAL/PE-00106/2019-INQ 

Voto: 4709/2021 

Origem: GABPRM1-AESL - ANDRE ESTIMA DE SOUZA LEITE 
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Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de empréstimo consignado, junto a 

instituição financeira privada, em nome de beneficiária do INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Prejuízo suportado 

unicamente pelo particular e/ou pela instituição financeira que concedeu o empréstimo fraudulento. 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. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 1.14.000.000538/2020-25, Sessão de Revisão n° 766, de 06/04/2020, unânime; Processo n° 

1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão n° 761, de 10/02/2020, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

054. 

Expediente: 

JF-SOR-5000483-25.2020.4.03.6110-IP - Eletrônico 

Voto: 4799/2021 

Origem: GABPRM1-OSHJ - OSVALDO DOS SANTOS HEITOR JUNIOR 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no artigo 149-A, § 1°, inciso IV, do Código Penal. A 

investigação iniciou-se em decorrência de notícia-crime informando que os investigados, ambos residentes na Guatemala, teriam praticado por diversas 

vezes tráfico internacional de pessoas, ao aliciarem jogadores de futebol mediante falsa promessa de contratação por times de futebol na Guatemala, bem 

como ressarcimento dos valores das passagens aéreas e de todas as despesas com a viagem. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª 

CCR). Realizadas diversas diligências não foi possível constatar o crime de tráfico de pessoas, uma vez que com base nos autos, não foi verificada 

nenhuma das finalidades previstas no artigo 149-A para configurar tal delito. Possível crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, tendo 

em vista que os investigados apresentavam grandes oportunidades mediante pagamento de altos valores, porém, as oportunidades nunca se concretizavam. 

Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 

não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência 

do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

055. 

Expediente: 

1.14.000.002182/2021-45 - Eletrônico 

Voto: 4661/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática do crime de denunciação 

caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, atribuído ao investigado em razão deste ter registrado ocorrência na Polícia Civil, Delegacia de Proteção 

ao Idoso, comunicando que o representante o ameaçou de morte e proferiu comentários injuriosos, acusando-o, na ocasião, de se apropriar indevidamente 

de valores recebidos pela por sua genitora. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, 

prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça 

Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição 

Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

056. 

Expediente: 

1.14.000.002277/2021-69 - Eletrônico 

Voto: 4546/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão por parte de M.S.O., por intermédio da qual 

informa a prática de maus-tratos contra o 3º Sargento M.V., irmão do representante, e que se encontra custodiado nas dependências do 6º Batalhão de 

Polícia do Exército, em Salvador/BA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Crime narrado cometido, em tese, por um militar em situação de 

atividade contra outro militar, em lugar sujeito à administração militar, razão pela qual a Justiça Federal comum não é competente para processar e julgar 

o caso (art.109 da CF). A Lei nº 13.491/2017 (em vigor a partir de 16-10-2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que ampliou a 

definição dos crimes militares, que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, fixarão a competência da Justiça Militar. 

Passaram a ser da competência da Justiça Militar e considerados crimes militares, em tempos de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e os 

previstos na legislação penal (Código Penal e Leis Esparsas) (art. 9º, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017): quando praticados por 
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militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado (alínea 'a'); por militar em situação de atividade ou 

assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil (alínea 'b'); por militar em serviço 

ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar 

da reserva, ou reformado, ou civil (alínea 'c', do CPM. Inteligência da alínea 'a' do inciso II do art. 9º do CPM. A regra de definição dos crimes militares 

em tempo de paz, que também serve de critério para fixar a competência da Justiça Militar, prevista no art. 9º do CPM, alterada pela Lei nº 13.491/2017 

é de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente às investigações e aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido 

antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos. Diante das alterações previstas na Lei nº 13.491/2017, compete à Justiça Militar processar e julgar 

os crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao 

tempo do crime. Precedente STJ (CC 163365/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/11/20). No caso, o fato situa-se, em 

princípio, na competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o suposto crime militar (art. 9º, inciso II, "a" do Código Penal Militar). 

Homologação do declínio ao Ministério Público Militar. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

057. 

Expediente: 

1.14.000.002278/2021-11 - Eletrônico 

Voto: 4655/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Narra o comunicante a existência de um site onde 

se investe, no mínimo, R$ 100,00 (cem reais) para assistir dez vídeos e obter um retorno financeiro de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, sendo 

que a premiação aumenta de acordo com a quantidade de dinheiro aplicado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Possível 

fraude conhecida como 'pirâmide financeira', que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer 

produto ou serviço seja efetivamente entregue ou crime de estelionato praticado entre particulares. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que 

não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, 

Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 

atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

058. 

Expediente: 

1.15.003.000243/2021-72 - Eletrônico 

Voto: 4797/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Informou o representante que recebeu convite 

via Whatsapp para adesão a uma plataforma que oferecia pagamentos por tarefas executadas dentro da própria plataforma, recebendo a informação de 

que esta estaria vinculada a uma empresa americana de 'Stream' de vídeo, objetivando aumentar a notoriedade de personalidades e influenciadores digitais. 

Dessa forma, a função das pessoas convidadas a aderir a essa plataforma era de executar 'likes' e seguir esses perfis dessas personalidades e 

influenciadores. Narra ainda o representante que havia vários grupos de Whatsapp administrados por pessoas que tinham por função a divulgação da 

plataforma, postagem de comprovantes de pagamento e controle do grupo, de modo a excluir aqueles que, de alguma forma, suspeitavam ou acusavam 

de ser um caso de pirâmide financeira. Finalizou aduzindo que, ao realizar cadastro na plataforma, foi oferecido um 'upgrade' para maiores remunerações 

com o depósito de valores na plataforma mediante Pix com chave de CPF. Ocorre que a referida plataforma saiu do ar, ocasionando dano financeiro a 

várias pessoas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como 'pirâmide financeira', que envolve a permuta de 

dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado 

n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a 

economia popular). Conduta que não caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. 

Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

059. 

Expediente: 

1.16.000.002658/2021-73 - Eletrônico 

Voto: 4746/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática de conduta homofóbica em sala de bate-papo na internet. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 

26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre 

competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça 

Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, 

ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal 

para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 

109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, 

Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime. Homologação do declínio 

em favor do Ministério Público Estadual. (Processo n° 1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão de Revisão ' 08/06/2021, unânime). 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

060. 

Expediente: 

1.18.000.001757/2021-63 - Eletrônico 

Voto: 4563/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, redigida nos seguintes termos: 'quero denunciar 

uma Casa de Recuperação em Três Rancho Goiás, onde todos os internos são maltratados, enforcados e agredidos verbalmente, peço atenção a esse caso.' 

Como único elemento de prova, junta um bilhete escrito à mão do qual aparentemente se pede ajuda em relação ao caso, sem maiores detalhes. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico 

da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao 

Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

061. 

Expediente: 

1.19.000.001772/2021-74 - Eletrônico 

Voto: 4675/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou movimentações financeiras atípicas 

operadas pelo investigado, de onde se extrai: 'Entre 08/10/2019 e 15/05/2020, M.R.C.J. teria remetido recursos para A.M.N.M., servidor público 

municipal, exercendo o cargo de Secretário Municipal de Saúde em Presidente Dutra/MA, [...] que teria contratos de prestação de serviços com várias 

prefeituras do Estado do Maranhão. Consta ainda, que M.R.C.J. teria remetido o valor de R$ 73.836,48, no período de 20/09/2019 a 17/05/2020, para 

A.B.S.L., servidor público estadual (coordenador jurídico), conforme cadastro na instituição financeira. Segundo informações recebidas, A.B.S.L. teria 

recebido recursos públicos supostamente desviados de verba pública federal destinada à Saúde'. Promoção de declínio nos seguintes termos: 'Como se 

observa dos autos, trata-se de relatório de inteligência financeira que não reporta qualquer indício de irregularidades relacionadas a recursos federais, 

limitado que está a refletir movimentação atípica de pessoas físicas e jurídicas de direito privado que, em algum momento, efetuaram pagamentos 

suspeitos a funcionários municipal e estadual. Isso posto, declino a atribuição em favor do Ministério Público Estadual'. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva de crime em prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e 

específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, razão pela qual falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

062. 

Expediente: 

1.19.000.001826/2021-00 - Eletrônico 

Voto: 4647/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF que constatou movimentações financeiras atípicas 

operadas pelo investigado, de onde se extrai: A empresa constou em comunicação de operação suspeita, referente ao período de 15/11/2019 a 09/11/2020, 

em que a empresa teria enviado R$ 5.000,00, e ao período de 21/01/2020 a 10/07/2020, em que a empresa teria enviado R$ 3.000,00, sendo que nas duas 
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ocasiões constaram pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função. Ressalta o RIF que o envio destas comunicações depende de autorização 

judicial. Promoção de declínio nos seguintes termos: 'Ausente, no RIF, qualquer informação sobre crime federal, declino a atribuição ao Ministério 

Público Estadual (art. 109, CF88)'. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos mínimos de materialidade 

delitiva de crime em prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, razão pela qual 

falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio 

de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

063. 

Expediente: 

1.22.000.002550/2021-83 - Eletrônico 

Voto: 4598/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima em Sala de Atendimento ao Cidadão. Narrativa de que indígenas da aldeia 

Naô Xohã, estão sofrendo ameaças por parte de outros indígenas, inclusive com juras de morte. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 

2ª CCR). Ofícios encaminhados à Polícia Federal, Funai, Comando do Batalhão da Polícia Militar de São Joaquim de Bicas/MG e Delegacia de Polícia 

Civil. Vislumbrada a possibilidade do cometimento do crime de ameaça (CP, art. 147) por indígenas contra o cacique da aldeia Naô Xohã. No caso sob 

apuração, conforme informado pela Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas/MG, a disputa entre os indígenas refere-se à indenização 

financeira que a empresa VALE, em decorrência do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que afetou a aldeia indígena, pagará 

à comunidade. Segundo esclarecido pelo Cacique os investigados somente ingressaram na aldeia após finalizadas as tratativas entre a comunidade e 

mineradora VALE para pagamento de indenização pelo rompimento da barragem de Brumadinho e, não obstante, reivindicam parte do valor desta 

indenização, repasse esse com o qual o Cacique não concorda e que motivou a solicitação pelo Cacique para que mencionados indígenas deixassem a 

aldeia, culminando com as ameaças de morte. A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre 

direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 

2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda 

Turma, DJ 03-02-2006). Ressalta-se que a Polícia Civil de Minas Gerais já apura os fatos, tendo sido designada equipe de investigadores para tanto e 

que oficiada, a Polícia Federal também não vislumbrou ofensa direta a interesse da União. Frisa-se, ademais, que a Força-Tarefa Brumadinho informou 

que lá tramita o Inquérito Civil n. 1.22.000.000418/2019-12, cujo objeto é a "proteção aos direitos territoriais, sociais e culturais dos povos indígenas 

atingidos pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, localizada no município de Brumadinho/MG. Aldeia Naô Xohan. Indígenas 

Pataxó e Pataxó Hã-hã-hãe". Deste modo, sob o aspecto da tutela coletiva, já há intervenção do MPF em Minas Gerais. 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. Necessária remessa de cópia dos autos à 6ª Câmara (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) para conhecimento 

e providências que entender cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, com remessa de 

cópia do presente procedimento à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do voto do(a) relator(a). 

064. 

Expediente: 

1.22.000.002680/2021-16 - Eletrônico 

Voto: 4701/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime previsto na Lei nº 9.613/98, tendo em vista os termos de Relatório de Inteligência 

Financeira do COAF, noticiando que o investigado, proprietário de estabelecimentos comerciais atacadistas de frutas, verduras, raízes, tubérculos, 

hortaliças e legumes frescos e considerado um dos maiores produtores de tomate do país teria apresentado, em sua conta pessoal, movimentação de 

recursos acima da sua capacidade financeira, o que poderia sugerir movimentação de recursos de pessoa jurídica em conta pessoa física, com créditos 

seguidos de imediatos débitos. Entre 01/03/2021 e 30/04/2021, o investigado movimentou R$ 17.409.059,68 referentes a resgates de aplicações e recebeu 

o valor total de R$ 62.754.653,47. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). O Relatório de Inteligência Financeira não dá notícia 

da suposta existência de crime federal antecedente à suposta prática de lavagem ou mesmo com ela conexo. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei 

nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema 

financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de 

competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

065. 

Expediente: 
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1.22.000.003044/2021-10 - Eletrônico 

Voto: 4700/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime previsto na Lei nº 9.613/98, tendo em vista os termos de Relatório de Inteligência 

Financeira do COAF, noticiando a ocorrência de concentração de doadores eleitorais em uma mesma empresa, uma vez que a investigada teria realizado 

operações financeiras que se enquadram em tipologia elaborada pelo Núcleo da Inteligência da Justiça Eleitoral. O feito original tramitou inicialmente 

perante o TRE/SP. A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo aduziu que da análise do RIF não foram constatadas transações de interesse da 

jurisdição eleitoral, uma vez que a investigada fez apenas uma doação eleitoral, no valor de R$ 1.000,00, a candidato a deputado federal, sem elementos 

indicativos de ilicitude. Autos remetidos ao MPF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). O Relatório de Inteligência Financeira 

não dá notícia da suposta existência de crime federal antecedente à suposta prática de lavagem ou mesmo com ela conexo. Conforme dispõe o art. 2º, III, 

a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o 

sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam a ocorrência de crime(s) antecedente(s) de 

competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

066. 

Expediente: 

1.25.005.001087/2021-09 - Eletrônico 

Voto: 4626/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir do desmembramento de manifestação encaminhada pelo Presidente do Conselho Local de Saúde da 

Terra Indígena Barão de Antonina/São Jeronimo da Serra ' PR. Fato objeto destes autos que consistem na apuração de suposto crime de injúria racial 

e/ou discriminação contra indígenas atribuídos a médico da Santa Casa de Cornélio Procópio/PR. Segundo informa o noticiante, várias gestantes da 

comunidade indígena reclamam do atendimento prestado pelo médico investigado que as trata com 'falas constrangedoras e humilhantes'. O noticiante 

menciona também que o investigado ao saber que uma indígena passaria por procedimentos médicos particulares teceu o seguinte comentário 'é filho do 

cacique que está pagando a cesárea da filha, é um vagabundo com certeza deve ter roubado dos índios'. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A 

competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes 

à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme 

dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). No caso, evidencia-se que o ilícito 

penal em apuração não afeta direitos indígenas de modo coletivo, mas sim direito contra a honra de indígena (cacique) de forma individualizada. 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. Necessária remessa de cópia dos autos à 6ª Câmara (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) para 

conhecimento e providências que entender cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, com remessa de 

cópia do presente procedimento à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do voto do(a) relator(a). 

067. 

Expediente: 

1.26.000.002108/2021-16 - Eletrônico 

Voto: 4637/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada para apurar suposta prática do delito de descaminho, haja vista mercadoria exposta à venda, depositada ou 

em circulação comercial no país sem documentação comprobatória de sua regular importação. A Alfândega da Receita Federal do Brasil enviou 

Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) informando que, em 25/02/2021, ocorreu a denominada Operação Fake Clothing em estabelecimento 

comercial, ocasião em que foram retidos 114 volumes, os quais foram transportados para o Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA) da Receita 

Federal, onde foram abertos. Como as mercadorias apreendidas apresentavam marcas com indícios de contrafação, providenciou-se o envio de amostras 

aos representantes legais dessas marcas, tendo-se atestado a falsificação dos produtos. Apesar de intimados, os interessados não compareceram à abertura 

dos volumes nem apresentaram documentação comprovando a regular importação das mercadorias. Por tudo isso, decretou-se a perda das mercadorias, 

cujo valor estimado é de R$ 1.018.638,82. Determinado o envio dos autos ao Departamento de Polícia Federal para instauração de inquérito policial com 

o fim de apurar possível prática do crime de descaminho, a Polícia Federal devolveu a presente notícia crime para reapreciação da requisição de abertura 

de procedimento investigatório, sob o argumento, em suma, de que não há prova da origem estrangeira das mercadorias e, por isso, estaria afastado o 

crime de descaminho, restando a apuração apenas do delito de violação de direito autoral, de competência da Justiça Estadual. Promoção de declínio de 

atribuições: No caso em apreço, não se tem prova de que os produtos apreendidos sejam de origem estrangeira nem sequer meios para comprovação 
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desse fato. É que a arrecadação deu-se em loja no território nacional; os produtos estavam desacompanhados de qualquer documentação; e vários deles 

foram apontados como falsificados pelos detentores das marcas respectivas, o que afasta a confiabilidade de informações constantes em suas próprias 

etiquetas. Assim, à míngua de provas e da possibilidade de se demonstrar que as mercadorias em questão foram efetivamente internalizadas, forçoso 

concluir pela ausência de materialidade do crime previsto no art. 334 do CP, cabendo a investigação tão somente do possível delito decorrente da 

contrafação dos produtos, cujo processo e julgamento é de competência da Justiça Estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª 

CCR). Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Ofensa exclusivamente aos interesses particulares dos titulares do direito autoral. 

Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Precedente STJ (CC 130.595/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 

30/04/2014). Precedente 2ª CCR: NF 1.14.000.000831/2017-97, 690ª Sessão de Revisão, de 25/09/2017, unânime. Ausência de elementos de informação 

capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

068. 

Expediente: 

1.26.000.002536/2021-31 - Eletrônico 

Voto: 4623/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298). Solicitação de investigação realizada 

pelo Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco, em razão da comunicação de que um farmacêutico teria falsificado receitas médicas de controle 

especial expedidas em nome de determinado médico. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). De acordo com a narrativa 

apresentada, os documentos falsificados são particulares (receitas médicas), sem notícia de utilização perante órgão federal. Inexistência de lesão a bens, 

serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

069. 

Expediente: 

1.26.000.003045/2021-15 - Eletrônico 

Voto: 4627/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de empréstimo consignado, junto a 

instituição financeira privada, em nome de beneficiário do INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado 

unicamente pelo particular e/ou pela instituição financeira que concedeu o empréstimo fraudulento. 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. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 1.14.000.000538/2020-25, Sessão de Revisão n° 766, de 06/04/2020, unânime; Processo n° 

1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão n° 761, de 10/02/2020, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

070. 

Expediente: 

1.29.000.003118/2021-59 - Eletrônico 

Voto: 4672/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato em sua forma 

tentada (CP, art. 171 c/c art. 14, II) praticado entre particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O noticiante teria 

recebido uma notificação de suposta 'Fundação Brasileira de Previdência Complementar' em que era informado que teria direito de resgatar um valor 

referente a contribuições vencidas do plano de previdência complementar. Ao ligar para o telefone constante na referida notificação foi pedido 

informações de todos os seus dados bancários. Ante a suspeita de fraude o representante solicitou a investigação do caso. Não ocorrendo, com a infração 

penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência 

da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV da Constituição 

Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

071. 

Expediente: 
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1.29.000.003264/2021-84 - Eletrônico 

Voto: 4774/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposta venda de medicamentos controlados e sem receita médica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 - 2a CCR). O fato de a venda do medicamento ser controlado pela ANVISA, órgão responsável pela respectiva fiscalização, não tem o condão, por 

si só, de atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. Conduta delituosa que não atinge, de forma direta, 

bens, serviços ou interesses da União, como, por exemplo, se o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte de servidores da ANVISA. 

Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta, fato que, também, poderia justificar a competência da Justiça Federal. Precedente STJ, Terceira 

Seção: CC 148.315/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. Precedentes da 2ª CCR: Processo nº 

1.29.000.002939/2020-97, 788ª Sessão de Revisão, de 09/11/2020, unânime; Processo nº 1.34.001.002582/2021-58, 806ª Sessão de Revisão, de 

26/04/2021, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

072. 

Expediente: 

1.29.000.003360/2021-22 - Eletrônico 

Voto: 4794/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada para apurar fatos atinentes à ordem do comandante do quartel para que soldado do 1º Centro de Telemática 

de Área (CTA) do Exército Brasileiro comparecesse ao regimento no dia 06/10/2020 mesmo estando o subordinado com os sintomas da COVID 19, 

ignorando o superior, inclusive, a existência de resultado de teste positivo do pai do soldado com quem ele havia tido recente contato, poderia configurar 

a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 292 do Código Penal Militar (Epidemia) e art. 268 do Código Penal Brasileiro (Infração de medida 

sanitária preventiva). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Crime narrado cometido, em tese, por um militar em situação de atividade contra 

outro militar, em lugar sujeito à administração militar, razão pela qual a Justiça Federal comum não é competente para processar e julgar o caso (art.109 

da CF). A Lei nº 13.491/2017 (em vigor a partir de 16-10-2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que ampliou a definição dos 

crimes militares, que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, fixarão a competência da Justiça Militar. Passaram a ser da 

competência da Justiça Militar e considerados crimes militares, em tempos de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação 

penal (Código Penal e Leis Esparsas) (art. 9º, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017): quando praticados por militar em situação de 

atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado (alínea 'a'); por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar 

sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil (alínea 'b'); por militar em serviço ou atuando em razão 

da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou 

reformado, ou civil (alínea 'c', do CPM. Inteligência da alínea 'a' do inciso II do art. 9º do CPM. A regra de definição dos crimes militares em tempo de 

paz, que também serve de critério para fixar a competência da Justiça Militar, prevista no art. 9º do CPM, alterada pela Lei nº 13.491/2017 é de natureza 

processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente às investigações e aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da 

vigência da nova lei, como é o caso dos autos. Diante das alterações previstas na Lei nº 13.491/2017, compete à Justiça Militar processar e julgar os 

crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao tempo 

do crime. Precedente STJ (CC 163365/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/11/20). No caso, o fato situa-se, em princípio, 

na competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o suposto crime militar (art. 9º, inciso II, "a" do Código Penal Militar). Homologação 

do declínio ao Ministério Público Militar. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

073. 

Expediente: 

1.29.007.000129/2021-17 - Eletrônico 

Voto: 4635/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, contra 

adolescente indígena da aldeia Araxaty, com 12 anos de idade, a qual já seria mãe de um bebê de 7 meses. Conforme narrado na representação, a 

adolescente indígena teria estado com sua mãe em mais de 5 aldeias na região de Torres/RS, retornando grávida para a aldeia em que reside em Cachoeira 

do Sul. De acordo com conversa intermediada pelo cacique da área entre a adolescente em questão e representantes do Conselho Tutelar, tem-se que a 

jovem não informou quem seria o pai biológico da criança. Ainda, de acordo com o relato trazido na representação, tem-se que a adolescente atualmente 

se encontra casada com um indígena, primo do cacique da área. De acordo com informações da própria liderança, na tradição indígena Guarani, a 

adolescente somente poderia casar aos 15 anos de idade, mas em face do ocorrido (gestação), realizou-se uma reunião na aldeia e restou decidido pelos 

indígenas que aceitariam o casamento, mesmo contando a adolescente com apenas 12 anos de idade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 

32 da 2ª CCR). A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as 
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matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). No caso, evidencia-

se que o ilícito penal em apuração não afeta direitos indígenas de modo coletivo, tendo sido praticado de forma individualizada contra menor indígena. 

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. Necessária remessa de cópia dos autos à 6ª Câmara (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) 

para conhecimento e providências que entender cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, com remessa de 

cópia do presente procedimento à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do voto do(a) relator(a). 

074. 

Expediente: 

1.30.001.003782/2021-77 - Eletrônico 

Voto: 4555/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa realizada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão. Apresentação de 

notícia-crime genérica contra um miliciano que atua no Rio de Janeiro (e outros agentes supostamente envolvidos), bem como requerimento de inclusão 

em programa de proteção à testemunha. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de indícios que denotem prejuízo a bens, serviços ou interesse 

direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar, 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). 

075. 

Expediente: 

1.30.001.003847/2021-84 - Eletrônico 

Voto: 4541/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de homicídio, previsto no art. 

121, § 3° e 4°, do Código Penal. Narrada a morte de recém-nascido em decorrência da prática em tese de negligência médica e hospitalar cometida no 

âmbito de hospital de natureza privada. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo 

a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, 

e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

076. 

Expediente: 

1.30.001.003875/2021-00 - Eletrônico 

Voto: 4631/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX) ou de estelionato (CP, art. 171) praticado entre 

particulares. Narra o comunicante que, em junho de 2021, recebeu de um amigo convite com link para acesso a aplicativo de investimentos, segundo o 

qual, após um mês, o usuário obteria o dobro do valor depositado na plataforma. Assim, transferiu para as contas informadas pela administração do 

aplicativo o valor de R$ 11.261,15. Em tal período, relata, realizou, também, movimentações de depósitos e retiradas no referido programa de software. 

No dia 14/09/2021, o aplicativo ficou inoperante, impedindo o acesso do noticiante à quantia movimentada, recebendo a informação de que para reaver 

os valores depositados, deveria transferir, novamente, a quantia correspondente a seu saldo. O comunicante não realizou novo depósito, vindo a perder 

toda a quantia investida na plataforma. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Possível fraude conhecida como 'pirâmide 

financeira', que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja 

efetivamente entregue ou crime de estelionato praticado entre particulares. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 

(Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza 

crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 

13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 
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077. 

Expediente: 

1.30.001.004085/2021-33 - Eletrônico 

Voto: 4553/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de barricadas realizadas por pessoas 

ostensivamente armadas, pertencentes a organizações criminosas, em rua do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 

CCR). Não ocorrendo, com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Inteligência do art. 109, IV, da Constituição Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

078. 

Expediente: 

1.30.001.004132/2021-49 - Eletrônico 

Voto: 4614/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar. Manifestação sigilosa comunicando que a 

investigada (militar) está servindo em local diferente daquele constante na portaria de designação ou prorrogação. Além disso, ela requereu e recebe 

auxílio-alimentação indevidamente, pois faz as suas refeições todos os dias no local em que está servindo (diverso do designado). Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32). Dispõe o art. 251 do CPM: 'Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento'. Caso em que o crime noticiado foi supostamente praticado por militar contra patrimônio 

sob a administração militar (CPM, art. 9º, inciso II, alínea 'e'). Trata-se, portanto, de crime militar que deve ser processado e julgado perante a Justiça 

Militar da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a legitimidade do Ministério Público Federal para persecução penal. 

Precedente da 2ª CCR: Procedimento n° 1.30.001.000299/2021-31, Sessão de Revisão n° 799, de 22/02/2021, unânime. Homologação do declínio em 

favor do Ministério Público Militar. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

079. 

Expediente: 

1.30.001.004175/2021-24 - Eletrônico 

Voto: 4630/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima, em que se relata a possível prática do crime de tráfico de drogas e venda 

de 'hormônios', no interior do Hospital Militar Marcílio Dias. Promoção de declínio de atribuições considerando que 'os fatos noticiados relacionam-se 

ao Hospital Naval Marcílio Dias, pertencente à Marinha do Brasil, inserindo-se na atribuição do Ministério Público Militar, nos termos do artigo 9º do 

Código Penal Militar'. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Com efeito, conforme art. 9º, inciso III, alínea "a", consideram-se crimes militares 

em tempo de paz, os praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não praticados 

contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

' STJ já se pronunciou entendendo que o julgamento de estelionato praticado por civil em detrimento de patrimônio sob a administração militar compete 

à Justiça Castrense. Precedentes: AgRg no CC 131.330/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Dje 6/3/2014 e CC 130.711/SC, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/12/2013. As decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ' STJ harmonizam-se com recentes 

precedentes do Supremo Tribunal Federal ' STF a respeito do tema: ARE 835894 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 

12/4/2019; RE 874721 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24/8/2018 e HC 125865 AgR, Relator Ministro ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, DJe14/3/2018. Homologação do declínio ao Ministério Público Militar. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

080. 

Expediente: 

1.33.000.002145/2021-81 - Eletrônico 

Voto: 4670/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 
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Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão com o seguinte relato: 'Estava em uma sala de 

bate papo no oul onde percebi um perfil chamado "M solteira", perguntando na sala sobre sexo com crianças. Achei necessário denunciar. Isso é um 

absurdo. Segue um print que fiz com o lightshot com o perfil e a mensagem'. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). De início, embora a notícia 

seja relevante e mereça ser investigada, não há nos autos indícios da divulgação de fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito 

ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente no âmbito da rede mundial de computadores. Além disso, o fato da conduta ser cometida por meio 

da internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a transnacionalidade da conduta e a existência de tratado ou 

convenção internacional, nos termos do art. 109, V, da CF. Tratando do caso em análise, existe a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, da 

qual o Brasil é signatário (Decreto 99.710/1990, art. 1º). 'A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência próprio 

de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil 

da Internet no Brasil. Não se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação 

eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas 

no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os envolvidos se conectaram 

por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado' (STF ' RE 628624, Tribunal Pleno, 

julgado em 29/10/2015, DJe 06/04/2016 ' sem grifo no original). Precedentes do STJ: AgRg no HC 236.783/SP, Quinta Turma, julgado em 16/02/2016, 

DJe 08/03/2016; CC 128.140/SP, Terceira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 02/02/2015; CC 103.011/PR, Terceira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 

22/03/2013. Ausência de elementos de informação capazes de justificar, por ora, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

081. 

Expediente: 

1.34.001.004588/2021-60 - Eletrônico 

Voto: 4567/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada para apurar suposto delito de estelionato majorado, insculpido no artigo 171, §3º do Código Penal. Narra 

o noticiante que se dirigiu à agência da Caixa Econômica Federal para retirar a segunda parcela de seu seguro-desemprego, todavia, um funcionário lhe 

informou que o valor já havia sido sacado no dia 12 de abril de 2019, em terminal de atendimento. Ademais, foi-lhe informado que em 11 de abril de 

2019, uma pessoa utilizando-se de seus documentos pessoais alterou a senha de seu cartão cidadão, que só havia sido utilizado uma vez, no saque da 

primeira parcela do seguro-desemprego. Aduz a vítima ter sofrido um prejuízo no valor de R$ 1.505,00 (um mil quinhentos e cinco reais). Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não havendo a Caixa Econômica Federal arcado com o prejuízo, não há que se falar em lesão à 

bens da União ou suas autarquias. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre particulares. 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). 

082. 

Expediente: 

1.34.001.007980/2021-61 - Eletrônico 

Voto: 4578/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática do crime de injúria ou de conduta homofóbica decorrente de comentário postado em uma matéria 

publicada em site de notícias na internet. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Dispõe o Enunciado n° 51 da 2ª CCR: 'A 

persecução penal de crime contra a honra, cometido entre particulares, ainda que praticado por meio da internet, não é de atribuição do Ministério Público 

Federal.' Quanto à conduta supostamente homofóbica, embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o 

crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 também 

não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a 

competência da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 

ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura 

competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou 

interesses da União (CF, art. 109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 

a persecução penal. Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 

1.30.001.000149/2020-46, Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime. 

Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

083. 

Expediente: 

1.34.001.008919/2021-31 - Eletrônico 

Voto: 4559/2021 
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Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX) ou estelionato contra particular (CP, art. 

171). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como 'pirâmide financeira', que envolve a permuta de dinheiro 

pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 

da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia 

popular). Embora a representante afirme no sentido de que a fraude é cometida 'via criptomoedas', não há nos autos nenhum elemento que aponte para a 

real existência das moedas virtuais, possivelmente mero chamariz para angariar e ludibriar uma maior quantidade de pessoas. Conduta que não caracteriza 

crime contra o Sistema Financeiro Nacional, situação que afasta a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ: HC 293.052/SP, Quinta Turma, DJe 

13/02/2015; CC 121.146/MA, Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 

Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

084. 

Expediente: 

1.34.010.000346/2021-98 - Eletrônico 

Voto: 4699/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática de conduta homofóbica em sala de bate-papo na internet. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 

26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre 

competência para julgar os crimes nela previstos. Por essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça 

Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, 

ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal 

para processar e julgar o caso (CF, art. 109, inciso V). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União (CF, art. 

109, inciso IV). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Precedentes 2ª CCR: Procedimento n° 1.26.000.001701/2020-56, Sessão n° 801, de 08/03/2021, unânime; Procedimento nº 1.30.001.000149/2020-46, 

Sessão nº 761, de 10/02/2020, unânime; Procedimento n° 1.25.000.003815/2019-34, Sessão nº 758, de 16/12/2019, unânime. Homologação do declínio 

em favor do Ministério Público Estadual. (Processo n° 1.34.001.004731/2021-13, 811ª Sessão de Revisão ' 08/06/2021, unânime). 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

Outras deliberações(Declínio) 

085. 

Expediente: 

1.30.001.003969/2021-71 - Eletrônico 

Voto: 4656/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de supostas ameaças recebidas por 

particular e envolvimento com o tráfico local. O noticiante afirma que fez a mesma representação a Polícia Civil do Estado, através do Dedic ' Delegacia 

on line, e também ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e segundo ele nada foi resolvido. Ainda segundo o representante, as ameaças 

continuam, pois segundo ele 'quando passo com o meu cachorro, faz que chuta ele pra assustar barbarizar', em seguida faz menção a outras pessoas, 

escritores e filmes, que não tem relação com os fatos. Promoção de declínio de atribuições. Remessa dos autos nos termos do Enunciado nº 32. Verifica-

se que a manifestação é genérica e um pouco confusa, não havendo indícios concretos de crimes. Embora os supostos crimes narrados pelo representante 

não provocam prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, e assim, falece 

atribuição ao Ministério Público Federal para a persecução penal (art. 109, IV, da Constituição Federal) cumpre ressaltar que o próprio representante 

afirma que direcionou inicialmente a sua representação a Polícia Civil e Ministério Público Estadual, o que torna injustificável nova remessa dos fatos 

noticiados nestes autos ao Ministério Público Estadual. Promoção de declínio de atribuições que se recebe como arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de declínio de atribuições como 

arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

086. 

Expediente: 

1.33.012.000152/2021-18 - Eletrônico 

Voto: 4674/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S. MIGUEL DO OESTE 

Relator(a): 
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Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime previsto no artigo 153, § 1º-A, do Código Penal, consistente em 'divulgar, sem justa causa, informações 

sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública'. Revisão de 

declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Narrativa de que cidadão ingressou com ação cível em desfavor de instituição bancária privada, 

sob a alegação de que não contraiu o empréstimo consignado cujas parcelas estavam sendo descontadas de sua benesse previdenciária. Em contestação, 

a parte ré informou que o contrato foi formalizado pela parte autora e que, inclusive, a conta bancária na qual foi depositado o valor do empréstimo é a 

mesma em que aquele recebe o benefício previdenciário. Em manifestação posterior nos autos, a instituição financeira pugnou pela expedição de auto de 

constatação, a fim de que se verificasse se a parte autora realmente possuía conhecimento das ações ajuizadas em seu nome, já que o seu advogado atua 

em aproximadamente 5.000 (cinco mil) ações, a maioria em face de instituições financeiras. Por fim, consignou que 'as presentes ações não são pautadas 

em cadastros públicos que contenham tais informações, mas sim na obtenção de dados previdenciários sigilosos, que se faz necessário descobrir como 

foi disponibilizado e investigado pelo Ministério Público'. Como bem observou o Procurador da República, a mera menção ao INSS não implica na 

automática competência Federal. 'O cenário que se observa, no caso em apreço, é uma presunção, trazida pela instituição bancária que figurava como ré 

na demanda acima descrita, de que dados previdenciários foram utilizados para o ajuizamento de ações cíveis'. Por enquanto, evidencia-se a 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. Considerando que os presentes autos chegaram ao MPF a partir de manifestação da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca 

de São Miguel do Oeste/SC, que concluiu pela suposta colheita indevida de dados sigilosos do banco de dados do INSS, o que justificaria a competência 

Federal, resta 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 

087. 

Expediente: 

DPF-UDI-00474/2018-INQ 

Voto: 4599/2021 

Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO SOARES AMARAL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Comunicação de que o investigado ingressou em juízo 

com ação de aposentadoria por idade em face do INSS, sendo que, de acordo com a contestação apresentada pela referida Autarquia Federal, o autor da 

ação já recebia aposentadoria por tempo de serviço, benefício este incompatível com aquele pretendido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Realização de diligências, com a oitiva do investigado e a elaboração de laudo papiloscópico. Verificação de que a situação narrada trata-se, na 

realidade, de caso envolvendo homônimos. Dessa forma, houve confusão quanto à identificação do ora investigado (autor da ação previdenciária de 

aposentadoria por idade), provavelmente em razão de o INSS ter utilizado o seu CPF nos dados cadastrais do outro indivíduo de mesmo nome (que já 

recebe aposentadoria por tempo de serviço). Inexistência de indícios de recebimento fraudulento de benefício previdenciário ou de utilização indevida 

de dados pessoais de terceiro. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

088. 

Expediente: 

JF/CE-0814494-67.2021.4.05.8100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4684/2021 

Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (CP, arts. 299 e 304). Comunicação 

de que um centro de ensino teria emitido, em 22/04/2014, diploma de Curso de Bacharelado em Teologia e histórico acadêmico irregularmente, pois não 

era credenciado junto ao MEC para esses fins. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvido em sede policial, o representante do centro 

de ensino confirmou a expedição do certificado em nome do aluno, esclarecendo que o curso em questão é 'livre', não sendo definido como 'curso de 

formação superior', sendo que tal circunstância é bem esclarecida aos alunos e inclusive consta expressamente no verso do certificado. Conforme 

ressaltado na manifestação do Procurador da República oficiante 'De fato, o diploma possui em seu verso a informação de que o curso capacita o 

concludente a prosseguir os estudos a níveis superiores (com integralização de créditos ou convalidação - MEC), de acordo com a Lei 1.051/69, e não 

apresenta elementos suficientes ao indiciamento no art. 299 do CP no que concerne ao Diretor Executivo da entidade ou mesmo no art. 304 do CP, em 

relação ao aluno.' 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). 

089. 

Expediente: 

JF/CRI/SC-5011603-20.2021.4.04.7204-INQ - Eletrônico 
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Voto: 4802/2021 

Origem: GABPRM1-EFZF - ELOI FRANCISCO ZATTI FACCIONI 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato majorado, tipificado no artigo 171, § 3º, do Código Penal. 

Extrai-se dos autos que, no dia 09/01/2020, o investigado teria solicitado a portabilidade de sete contratos junto a instituição financeira privada, no valor 

de R$ 53.647,11, para a Caixa Econômica Federal. Dessa forma, a CEF quitou a dívida do investigado, entretanto este não compareceu para assinar o 

contrato e concluir a portabilidade, tendo a empresa pública arcado com o prejuízo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso dos 

autos, a CEF relata a assunção de uma dívida antes da formalização do contrato pelo investigado, o que não se confunde com a suposta prática delituosa, 

uma vez que não há notícia de que o cliente tenha empregado algum artifício ou qualquer outro meio fraudulento em desfavor da empresa pública. Trata-

se, na verdade, de um negócio jurídico que deve ser tratado na esfera própria. Além disso, posteriormente à notícia-crime, a CEF encaminhou e-mail 

esclarecendo que a questão é 'de cunho pessoal e em partes foi resolvida pelo acusado'. Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva. 

Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

090. 

Expediente: 

JF/CXS/MA-1004658-36.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico 

Voto: 4876/2021 

Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE CAROLINE AGUIAR ANDRADE NEITZKE 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de descaminho (CP, art. 334) e de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista 

abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal na noite do dia 11/06/2019 de ônibus que trafegava pela BR-316, km 560, na cidade de Caxias/MA, 

portando em seu bagageiro possivelmente mercadorias de procedência estrangeira, adquiridas no centro de São Paulo/SP (Rua 25 de Março) tendo como 

destino Teresina/PI. Revisão de arquivamento (Art. 62, IV, da LC nº 75/1993). 1) O proprietário e condutor do ônibus, era responsável pelo transporte 

de passageiros e mercadorias entre São Paulo/SP e Teresina/PI. Durante a investigação não foi possível colher provas de que ele tinha ciência do conteúdo 

das mercadorias transportadas. Na mesma situação se encontram os responsáveis pelo embarque dos passageiros e das encomendas no ônibus que 

locaram, assim como a pessoa que receberia as mercadorias em sua casa, onde funcionava um depósito de bens vindos de São Paulo, que posteriormente 

seriam entregues a seus respectivos donos. Conduta dolosa não demonstrada. 2) Parte do material apreendido e que teve a propriedade identificada, foi 

restituído mediante a apresentação da respectiva nota fiscal. 3) Laudo de Perícia Criminal Federal (merceológico) comprovada a existência de mercadorias 

que indicam origem estrangeira e também nacional. Contudo, não foi possível verificar a possível superação do valor de R$ 20.000,00 a título de impostos 

sonegados, fato que afastaria o princípio da insignificância no caso do crime de descaminho. 4) No que se refere à apreensão de 2 (dois) pacotes de 

cigarro de origem chinesa, sobretudo considerando a ausência de reiteração delitiva, conforme verificado em pesquisa no sistema Comprot/MF, aplica-

se o Enunciado nº 90 da 2ª CCR, que estabelece: 'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao 

contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela 

necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. 5) Existência de mercadorias 

apreendidas que não restaram identificados seus proprietários. Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 6) 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

091. 

Expediente: 

JF-MBA-1004202-71.2020.4.01.3901-IP - Eletrônico 

Voto: 4589/2021 

Origem: GABPRM1-AALO - ADRIANO AUGUSTO LANNA DE OLIVEIRA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Suposta prática de crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3°). Identificação do pagamento de dois 

benefícios de pensão pós-morte, tendo como origem uma mesma pessoa falecida. No caso, um dos benefícios foi concedido para a cônjuge do instituidor 

e o outro para a filha de um relacionamento anterior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Beneficiárias que de fato possuíam o direito à 

percepção da pensão. Equívoco que cingiu-se quanto a fixação do valor mensal da pensão que foi paga a ambas as beneficiárias (em sua integralidade), 

sendo que deveria ter sido rateada em cotas. Oficiado, o INSS informou que não se constatou a utilização de meio fraudulento pelas beneficiárias, sendo 

que as irregularidades administrativas verificadas já estão sendo devidamente corrigidas pela Autarquia Federal, com a correção da renda mensal dos 

benefícios e a cobrança administrativa do saldo indevidamente pago. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem 

prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

092. 

Expediente: 
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JF-NVI/MS-5000187-87.2021.4.03.6006-IPL - Eletrônico 

Voto: 4869/2021 

Origem: GABPRM1-PAR - PALOMA ALVES RAMOS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Crime de descaminho (CP, art. 334). No dia 23 de março de 2019, durante fiscalização de veículos e bagagens 

procedentes do Paraguai realizada no Posto de Fronteira da Alfândega da Receita Federal em Mundo Novo, por servidores da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, foram encontradas mercadorias que não caracterizavam bagagens ou revelavam destinação comercial, e cigarros estrangeiros, sendo 

transportadas em um micro-ônibus lotado com 15 (quinze) pessoas. Decisão anterior da 2ª CCR/MPF para prosseguir nas investigações. Realizadas 

diligências. No tocante à definição da autoria, a ausência de individualização por parte dos agentes fiscalizadores acarretaria responsabilidade penal 

objetiva. A RFB indicou a impossibilidade de individualização das mercadorias. Possível individualizar apenas a conduta de W.F.S., vez que admitiu ser 

o responsável pela importação da mercadoria consistente em "PNEU DE AUTOMOVEL MINNELL 165/70 R13 C/ RODA///u". Mercadoria avaliada 

em R$ 113,69 e tributos iludidos calculados em R$ 56,84. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Notícia da reiteração na prática do delito de descaminho pelo investigado, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores 

ao fato em exame. Mercadoria apreendida no caso (pneu) abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal1 do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 

2020, em US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda. 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. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

093. 

Expediente: 

JF/PCS-1000816-30.2021.4.01.3826-INQ - Eletrônico 

Voto: 4624/2021 

Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO CARLOS MOTTA NORONHA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado a partir de representação fiscal para fins penais encaminhada pela Receita Federal do Brasil relatando 

possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1°). Contribuinte que omitiu rendimentos em sua DIRPF, no período de 31/05/2014 a 

31/12/2017, o que gerou uma sonegação de imposto de renda no montante de R$ 2.692.250,50. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 

Informações da ausência de constituição definitiva do crédito fiscal em análise, em razão de pendência de recurso interposto junto ao Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais ' CARF. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. 

Aplicação da Súmula Vinculante n° 24 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n° 79 da 2ª CCR/MPF. Na pendência de decisão definitiva sobre o 

recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. Caso em que o Procurador da República oficiante já determinou a expedição de ofício 

à Receita Federal do Brasil para ciência da decisão de arquivamento e, principalmente, para que comunique ao órgão ministerial eventual constituição 

definitiva do crédito tributário vinculado ao PAF em análise. Ausência de justa causa para o prosseguimento, por ora, 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). 

094. 

Expediente: 

JF/PE-0800867-94.2020.4.05.8305-INQ - Eletrônico 

Voto: 4704/2021 

Origem: GABPRM1-MEO - MARA ELISA DE OLIVEIRA BREUNIG 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsidade documental e fraude processual (CP, arts. 298 e 347), no âmbito de ação 

especial cível em curso na Justiça Federal, cujo objeto consistia no requerimento de concessão de pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Ouvido em sede policial, o investigado esclareceu os fatos que haviam sido relatados por ele de forma confusa e contraditória na 

audiência de instrução. Além do mais, foi oficiado o instituto de assistência e saúde, que confirmou a autenticidade do documento apresentado Caso em 

que as suspeitas dos crimes de falsidade documental e fraude processual não se confirmaram. 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). 

095. 

Expediente: 

JF-RJ-5048755-97.2020.4.02.5101-*INQ - Eletrônico 

Voto: 4597/2021 

Origem: GABPR15-AGA - ARIANE GUEBEL DE ALENCAR 

Relator(a): 
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Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Suposta prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art. 356). Comunicação da não 

devolução de autos de reclamação trabalhista, retirados em 13/03/2013, por parte de advogado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 

Vara do Trabalho informou que 'o advogado do réu Dr. C.E. de S.B., após devidamente intimado, devolveu os autos do processo em epígrafe em 

17/10/2013, com petição impugnando os cálculos, não tendo sofrido nenhuma penalidade pela retenção abusiva dos mesmos'. Ou seja, o investigado 

devolveu os autos, após devidamente intimado, e o Juízo responsável por eles não entendeu pela sua retenção abusiva. Subsidiariedade do Direito Penal. 

Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

096. 

Expediente: 

JF-RJ-5067545-95.2021.4.02.5101-*INQ - Eletrônico 

Voto: 4593/2021 

Origem: GABPR15-AGA - ARIANE GUEBEL DE ALENCAR 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e/ou fraude processual (CP, art. 347), nos autos 

de ação previdenciária. Apresentação de declaração de hipossuficiência datada de 27/03/2019, dia este posterior ao óbito da autora, ocorrido em 

15/03/2019. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme ressaltou a Procuradora da República oficiante, a conclusão a que se chega 

com as informações levantadas nos autos é de que a autora da ação assinou a declaração de hipossuficiência mas deixou em branco o espaço referente à 

data, a fim de que fosse preenchido posteriormente por aqueles que iriam defender seus direitos, no momento oportuno. Dessa forma, não há que se falar 

em declaração falsa ou diversa da que deveria constar pois houve autorização da signatária para o pós-datamento, bem como não houve intenção de 

induzir o juiz a erro. 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). 

097. 

Expediente: 

JF-SOR-5006986-62.2020.4.03.6110-IP - Eletrônico 

Voto: 4801/2021 

Origem: GABPRM1-OSHJ - OSVALDO DOS SANTOS HEITOR JUNIOR 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito descrito no artigo 18 da Lei 10.826/03. Conforme consta dos autos, no 

dia 10/07/2017, foi apreendida do aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, remessa postal proveniente dos Estados Unidos com destino à cidade 

de Itu, SP, em nome do investigado, em virtude de o pacote conter arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização legal. Nesse sentido, o 

item apreendido foi descrito como "granada de mão fuzem 228". Em perícia realizada no artefato apreendido, conclui-se tratar-se de granada de 

treinamento, não contendo material explosivo e EOT (espoleta de ogiva de tempo) deflagrado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Ouvido, o investigado declarou que efetuou a compra do artefato acreditando tratar-se de ponteira de alavanca de câmbio para a customização de veículos 

"hot rod", descrita no anúncio como falsa. Além disso, ainda que o objeto apreendido pudesse ser classificado como arma de fogo ou munição, seria o 

caso de aplicar-se o instituto previsto no artigo 20, caput, do Código Penal, uma vez que, para a sua configuração, é necessário a existência de uma falsa 

percepção da realidade que faça com que o agente desconheça a natureza criminosa do fato, o que ocorreu no caso dos autos. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

098. 

Expediente: 

JF/TXF/BA-1003272-71.2020.4.01.3313-IPL - Eletrônico 

Voto: 4651/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (CP, arts. 297 e 304). 

Apresentação ao Conselho Regional de Engrenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) de diploma de conclusão de curso e histórico escolar falsos. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ouvido em sede policial, o investigado informou que realizou o curso técnico em agropecuária na 

faculdade 'F.', apresentando o contrato celebrado e comprovantes de pagamento das mensalidades (carnês) durante o curso. Afirmou que apenas tomou 

conhecimento da fraude quando apresentou o diploma e histórico falsos ao CREA/BA. Elementos probatórios que indicam a ausência de dolo na conduta 

do investigado de apresentação da documentação falsa perante o conselho profissional. Por outro lado, as diversas diligências realizadas para se obter 

informações junto à instituição de ensino 'F.' foram todas infrutíferas. Fatos ocorridos há mais de 08 (oito) anos. Ausência de justa causa para o 

prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 
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Deliberação: 

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

relator(a). 

099. 

Expediente: 

1.00.000.001624/2021-21 – Eletrônico 

(TRF3-0014102-98.2006.4.03.6110-ACR) 

Voto: 4579/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Procedimento Administrativo instaurado em razão de pedido de revisão formulado pela Defensoria Pública da União em face da 

recusa, por parte do Ministério Público Federal, em propor acordo de não persecução penal no âmbito da Apelação Criminal nº 0014102-

98.2006.4.03.6110. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme certificado nos autos, a Defensoria Pública da União requereu 

posteriormente a "desistência/desinteresse no prosseguimento do ato negocial", que já foi inclusive homologada pelo Desembargador-Relator da 

Apelação Criminal. Perda de objeto. Inexistência de outras providências a serem adotadas no presente procedimento administrativo. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

100. 

Expediente: 

1.11.000.000228/2021-01 - Eletrônico 

Voto: 4663/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação formulada pelo presidente do Conselho Regional de Medicina em Alagoas noticiando que um imóvel 

do referido Conselho teria sido invadido por um morador de rua, o qual, além de danificar o prédio público para adentrar ao mesmo, também ameaçou 

os pedreiros que lá tentava fazer uma reforma. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que 'além do fato de o imóvel estar 

abandonado à época da ocupação, vê-se que o caso envolve questões muito mais relacionadas ao fator social que propriamente criminal. Salta aos olhos 

a hipossuficiência do suposto invasor, um senhor magro, de avançada idade,visualmente frágil, sendo patente sua condição de miserabilidade, não sendo 

adequado despejar toda a força da Polícia Federal sobre tão vulnerável pessoa idosa, ainda que em determinado momento tenha se mostrado agressivo 

com relação aos pedreiros que passaram a colocar em risco sua moradia atual'. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR, in verbis: Nos crimes não 

considerados prioritários pela 2ª CCR, em que se comprove a não reiteração e verificado o mínimo grau de reprovabilidade da conduta, são circunstâncias 

que autorizam o arquivamento da investigação: a) Delito de bagatela ' a demonstração da mínima ofensividade da conduta, associada ao baixo grau de 

periculosidade social da ação; b) Subsidiariedade do Direito Penal ' a verificação de que a aplicação de sanção extrapenal é suficiente para a prevenção e 

repressão do ilícito; c) Adequação da sanção penal ' a concreta e fundamentada ausência de necessidade e utilidade de aplicação da sanção penal, conforme 

os fins da pena. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

101. 

Expediente: 

1.14.000.002065/2021-81 - Eletrônico 

Voto: 4671/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime resultante de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (Lei nº 7.716/89, art. 

20). Postagem feita em rede social com o seguinte conteúdo: 'A porra de um 'Estado' ilegítimo, genocida, colonialista, assassino...e a esquerdalha vem 

com essa de 'ai que irônico, porque hitley e os judeus'. CHEGA DE ASSOCIAR 'ISRAEL' A QUALQUER RELIGIÃO. O problema na Palestina é pela 

terra, não é por religião.' Promoção de arquivamento considerando que 'ainda que carregadas com os excessos de linguagem comuns nas redes sociais, 

as palavras citadas não devem ser interpretadas como crime de racismo ou discriminação'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência 

de manifestação pessoal, que apesar de desrespeitosa e grosseira, não ultrapassou a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a 

configuração do crime de racismo. 'Para a adequada aplicação do tipo penal em questão é imprescindível a presença do dolo específico na conduta do 

agente, que consiste na vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação racial' (STF, AI 853522/SC, Min. 

Joaquim Barbosa, DJe-099 de 22/05/2012). Este Colegiado, tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', a 

liberdade de expressão e o direito de critica devem prevalecer amplamente. No caso, a manifestação na'o ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre 

manifestação do pensamento e a configuração de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o contexto fático, 

decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido 

postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 

2ª CCR/MPF: 1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-
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23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão Ordinária ' 03/08/2020, unânimes. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

102. 

Expediente: 

1.14.000.003154/2019-21 - Eletrônico 

Voto: 4777/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Como diligência inicial, foi expedido ofício à Receita Federal, para que informasse se os fatos foram ou poderiam ser objeto de ação 

fiscal. Em resposta, foi encaminhada Informação Fiscal na qual foram listados os procedimentos fiscais existentes em nome das pessoas jurídicas 

envolvidas na operação, ao passo em que foi informada a ausência de interesse fiscalizatório, notadamente por se tratar de período já alcançado pela 

decadência. Em seguida, foi ajuizada medida cautelar de afastamento de sigilo fiscal para obtenção de acesso aos procedimentos administrativos fiscais 

definitivamente constituídos e inscritos em dívida ativa da União, além da identificação das respectivas datas de constituição definitiva e de 

adesão/exclusão a programas de parcelamento. O pedido foi deferido e a documentação pertinente apresentada pelas autoridades fazendárias, sendo a 

medida cautelar posteriormente juntada na íntegra ao presente PIC. 1) Da análise das informações encaminhadas pela Receita Federal verifica-se que os 

fatos relacionados ao PAF 10580.009.468/2006-33 estão prescritos, uma vez que a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 02.02.09 (há mais de 

12 anos), inexistindo registro de adesão a programas de parcelamento. 2) No que se refere aos outros 4 PAFs não há notícia de que foram lavradas 

Representações Fiscais para Fins Penais (RFFPs) em face das empresas investigadas. Em todos os casos analisados, os processos administrativos 

resultaram em lançamento de ofício de tributos, uma vez que as documentações solicitadas durante a ação fiscal não foram encaminhadas pelos 

responsáveis pelas empresas. Os lançamentos foram realizados com base em dados apresentados pelas próprias contribuintes nas Declarações de Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica e ao Fisco Estadual por ocasião do recolhimento de ICMS. Assim, as condutas apuradas no bojo dos PAFs estão mais próximas 

ao não recolhimento de tributo (que não possui repercussão na esfera penal), do que uma sonegação fiscal dolosa. Além disso, há que se ponderar, ainda, 

o longo período transcorrido desde a data da constituição definitiva dos créditos tributários (entre 03/2011 e 05/2013), e a iminência da prescrição pela 

pena máxima em abstrato, o que mostra não ser produtiva a continuidade das investigações, notadamente em face da ausência de uma linha investigativa 

potencialmente idônea. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

103. 

Expediente: 

1.14.004.000580/2021-97 - Eletrônico 

Voto: 4887/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão em que o noticiante informa 

ser servidor no Município de Ipirá e, nessa condição, teria fornecido seus dados a prepostos da Administração Municipal. Após alguns meses, descobriu 

que havia sido contraído um financiamento automotivo em seu nome, que não foi realizado por ele. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Fatos relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos de informações concretos capazes de possibilitar uma investigação idônea. 

Não há nos autos quaisquer elementos circunstanciais hábeis para se iniciar as investigações. Intimado do arquivamento para fins de apresentação de 

recurso ou documentos, o noticiante permaneceu inerte. Inexistência de suporte probatório mínimo que possibilite, por ora, o prosseguimento da 

persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

104. 

Expediente: 

1.14.006.000199/2021-16 - Eletrônico 

Voto: 4595/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Conduta atribuída ao investigado, consistente no fato de 

este ter se identificado como indígena para a percepção de cestas básicas fornecidas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). O procedimento teve origem com a representação formulada pelo povo indígena TUXÁ DE RODELAS, por intermédio do 

CONSELHO TUXÁ DA ALDEIA MÃE. Consta da representação, em síntese, que os representantes não reconhecem como indígena os integrantes da 

nova aldeia TUXÁ RIBEIRO CRUZ - da qual o investigado se diz cacique - e, portanto, os acusam de auferir benefícios junto a órgãos públicos pela 

falsa condição de indígena. Relata que o representado teria recebido 64 (sessenta e quatro) cestas básicas da FUNAI, passando-se por indígena. Em suma, 

as supostas condutas ilícitas alegadas teriam sido praticadas por indivíduos que se identificam como indígenas, porém não têm o reconhecimento da 



DMPF-e Nº 217/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 Publicação: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 45 

 

 

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. 

 

aldeia origem. Para justificar a condição de não indígenas dos integrantes da Aldeia Tuxá Ribeiro Cruz, apresentou Laudo Antropológico da FUNAI 

reconhecendo a inexistência de pertencimento étnico daquela família à comunidade Tuxá Aldeia Mãe. De fato, a identificação do referido povo é objeto 

de reiterados conflitos entre as comunidades, o que já é tratado em outros procedimentos em trâmite na PRM ' Paulo Afonso/BA. Contudo, a despeito de 

tais conflitos, verifica-se dos documentos anexos que a FUNAI tem empreendido esforços para atendimento dos Ribeiro Cruz como indígenas. Dentre 

as providências da autarquia indigenista, encontra-se a disponibilização de cestas básicas à referida comunidade, como mesmo confirmou o representado 

em entrevista feita aos agentes da Polícia Federal. Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na distribuição das referidas cestas básicas. A atuação 

da FUNAI pareceu respeitar o primado da Convenção 169 da OIT em reconhecer a autodeterminação da Comunidade Tuxá Ribeiro Cruz. 

Consequentemente, também não se verifica falha na atuação do investigado. Embora tenha se identificando como cacique para percepção de doações da 

FUNAI, não o fez com a intenção de induzir ou de manter em erro a entidade indigenista para a obtenção do benefício, mesmo porque a FUNAI atuou 

em cumprimento à sua missão. Investigado que agiu acreditando encontrar-se em legítimo direito. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

105. 

Expediente: 

1.15.000.002474/2021-41 - Eletrônico 

Voto: 4639/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Narrativa de suposto crime contra a Segurança 

Nacional, a Ordem Política e Social, em virtude de pedido feito pela Internet, por parte do denunciado, de que houvesse a volta da ditadura militar, nos 

seguintes termos: 'Balbúrdia diária nesse lugar. Precisamos de Deus e de uma ditadura militar evangélica para salvar os nossos alunos do comunismo'. 

Promoção de arquivamento considerando a ausência de materialidade delitiva. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Este Colegiado, tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de expressão e o direito de critica 

devem prevalecer amplamente. No caso, a manifestação na'o ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração 

de crime. Como já frisado, as palavras utilizadas decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela 

Constituição, no artigo 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Excesso não verificado no caso. Falta 

de justa causa para a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR/MPF: 1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, de 

08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão Ordinária ' 

03/08/2020, unânimes. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

106. 

Expediente: 

1.15.002.000182/2021-53 - Eletrônico 

Voto: 4705/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), nos valores de R$ 4.227,38 e R$ 

3.718,73. Conduta atribuída ao então gestor do Serviço Autônomo de Água de Esgoto de Solonópole - SAAE, no exercício de 2013. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do 

contribuinte investigado. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e 

sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito 

administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 

18/04/2016). Precedentes do STF: RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016; Inq 2537 

AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008. Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir 

definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal prontamente 

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

Deliberação: 

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

relator(a). 

107. 

Expediente: 

1.15.002.000314/2021-47 - Eletrônico 

Voto: 4803/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de representação feita pela 30ª Vara da Justiça Federal em Juazeiro do Norte/Ceará, a qual se fundou 

na suspeita do cometimento do crime tipificado no art. 299 do Código Penal, tudo isso em virtude da suposta utilização irregular de senha pessoal de uma 

advogada por terceiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências verificou-se que não houve o cometimento de ato 



DMPF-e Nº 217/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 Publicação: quinta-feira, 25 de novembro 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. 

 

típico, ilícito e culpável. Isso porque a advogada devidamente constituída e titular das credenciais utilizadas por terceiros, encontrava-se impossibilitada 

de intervir nos autos quando fora necessário, motivo pelo qual permitiu que suas colegas de profissão e de escritório praticassem os atos essenciais ao 

resguardo do direito de sua cliente. Ainda, registre-se que não se vislumbra nas condutas praticadas o dolo necessário ao enquadramento penal, haja vista 

que as advogadas não fizeram uso indevido das informações que tinham à sua disposição. Atipicidade da conduta narrado, no caso. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

108. 

Expediente: 

1.16.000.002164/2021-99 - Eletrônico 

Voto: 4658/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa em Sala de Atendimento ao Cidadão na qual solicita apuração a respeito da 

obtenção por jornalista de informações fiscais, protegidas por sigilo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltou o 

Procurador da República 'a identificação da origem das informações contidas no e-mail que teria sido remetido pela profissional da imprensa demandaria 

superar a garantia que protege o segredo da fonte, estabelecida no art. 5º, XIV, da Constituição Federal, assim lançada: 'XIV - é assegurado a todos o 

acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional'. Debruçando-se sobre o tema, os tribunais pátrios já 

evidenciaram a impossibilidade de se dirigir ordem a jornalista, inclusive pela via judicial, instando-o a declinar a origem de informação que possui, 

ainda que para investigar a eventual prática de ilícito.' Nesse sentido é o entendimento do STF, conforme decisão proferida no Rcl 21504 AgR, de onde 

se extrai: 'A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito 

de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção 

judicial ' necessariamente 'a posteriori' ' nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo 

da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. ' A prerrogativa do jornalista 

de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria 

Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como 

verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. ' O 

exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade 

constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em 

inadmissível censura estatal' (Rcl 21504 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015). Injustificável 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). 

109. 

Expediente: 

1.17.002.000102/2021-95 - Eletrônico 

Voto: 4547/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Manifestação particular realizada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão em que o noticiante relata a ocorrência 

de eventual fraude no concurso da Loteria CAIXA realizado em 17/07/2021, pois foi informado na mídia que o ganhador reside na cidade de Colatina/ES, 

porém até o momento da manifestação (26/07/2021) não teria retirado o prêmio. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento direto 

do procedimento, com fundamento no art. 4°, inciso I, da Resolução nº 174, de 04/07/2017, do CNMP, ressaltando 'não haver novos elementos indicativos 

de eventual irregularidade, considera-se solucionado o caso, tendo em vista que o prêmio fora devidamente retirado pelo ganhador'. Notificado do 

arquivamento, o interessado apresentou recurso. Manutenção da decisão pelo membro do MPF oficiante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). No presente caso, os fatos narrados na manifestação que deu início ao presente procedimento, bem como o recurso apresentado, não trazem elementos 

probatórios mínimos que apontem para a ocorrência de fraude ou irregularidade no referido sorteio da Mega-Sena realizado pela Caixa Econômica 

Federal. Inclusive, conforme ressaltou o Procurador da República oficiante, foi noticiado na imprensa que o ganhador resgatou o prêmio da Mega-Sena 

após três semanas do sorteio, o que foi confirmado pela CEF. Ausência de elementos de informação, por ora, capazes de possibilitar uma investigação 

idônea. Inexistência de suporte probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 

no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

110. 

Expediente: 

1.17.004.000015/2021-18 - Eletrônico 

Voto: 4748/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: 

Procedimento Preparatório instaurado a partir de ofício oriundo da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão - Populações Indígenas e 

Comunidades Tradicionais, em razão da comunicação efetuada por advogado noticiando suposto caso de injustiça e ofensa a membros de comunidade 

cigana no âmbito de processo judicial que tramitou na Comarca de Rio Bananal/ES e culminou na condenação dos réus por homicídio qualificado. 

Promoção de arquivamento já homologada pela 6ª CCR/MPF no âmbito de suas atribuições. Revisão de arquivamento na esfera criminal (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Verifica-se que na Ata da sessão do Tribunal do Júri foram consignadas todas as ocorrências do julgamento, conforme determina o art. 495 

do Código de Processo Penal. Contudo, em análise ao aludido documento, não se constatou qualquer registro de insurgência da defesa ou consideração 

do Juiz Presidente a respeito de qualquer preconceito étnico que os réus tenham sofrido. Também, em verificação às gravações dos interrogatórios dos 

réus não foi identificado qualquer comentário direcionado à violação da esfera individual ou associação pejorativa dos acusados como membros da 

comunidade cigana. Ademais, no dia 07/06/2021, a fim de verificar a existência de alguma outra mídia gravada na aludida sessão do Tribunal do Júri, 

foi procedido contato com o Fórum de Rio Bananal/ES, ocasião em que a servidora informou que inexistem mais arquivos além dos que já foram 

encaminhados à Procuradoria da República. Ausência de elementos mínimos que apontem para a suposta discriminação direcionada a membros da 

comunidade cigana e de outras diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as 

investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento no âmbito das atribuições da 2ª CCR/MPF. 

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: 

1.18.000.001616/2021-41 - Eletrônico 

Voto: 4600/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação elaborada pelo Conselho Regional de Enfermagem relatando suposto crime de uso de documento 

falso (art. 304 do Código Penal). Segundo consta, no dia 09/09/2019, o investigado apresentou ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (COREN), 

documentação solicitando sua inscrição perante à instituição. Na ocasião, apresentou Certificado de Aperfeiçoamento Profissional referente à conclusão 

do Curso Técnico de Enfermagem, supostamente emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Tendo em vista que o documento 

encaminhado diferia dos demais diplomas emitidos pela instituição de educação profissional, o COREN contatou o SENAC a fim de confirmar sua 

autenticidade. O SENAC, por sua vez, informou que o certificado não foi emitido pela instituição, acrescentando, ainda, que o investigado não integra o 

quadro de discentes da entidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás 

(COREN) identificou de imediato a possibilidade de fraude e realizou diligências junto à suposta instituição que teria emitido o certificado, ocasião em 

que verificou-se sua falsificação. Dessa forma, verifica-se que a conduta atribuída ao investigado não configurou crime, pois tratou-se de falsificação 

grosseira, perceptível de plano. Crime impossível (CP, art. 17), por ineficácia absoluta do meio, sem potencial lesivo para lesar o bem jurídico tutelado 

pela norma. Precedentes da 2ª CCR: IPL DPF/AM 00733/2016, 755ª Sessão de Revisão, de 25/11/2019, unânime; e 1.22.000.002543/2021-81, 822ª 

Sessão de Revisão, de 13/09/2021. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

112. 

Expediente: 

1.20.004.000503/2020-59 - Eletrônico 

Voto: 4561/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime previsto no art. 20 da Lei n° 7.492/1986, consubstanciado na aplicação em 

finalidade distinta da prevista no contrato de financiamento no valor de R$ 30.000,00, na modalidade custeio pecuário para aquisição de 30 bezerras 

bovino nelore de 8 a 24 meses, com recursos oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ' PRONAF. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC nº 75/93). Em resposta à notificação, o investigado argumentou que os autos não traz qualquer apontamento quanto a 

efetiva aplicação do recurso, mas tão somente a sua omissão. Encaminhou, ainda, cópia de extrato bancário, do período compreendido entre 06/2020 a 

09/2020, a fim de comprovação da quitação integral do Título/Contrato junto a cooperativa de crédito, para demonstrar o cumprimento das cláusulas e o 

não prejuízo. Comprovada a realização da quitação do financiamento. Questão enfrentada e resolvida na seara administrativa. Ausência de elementos 

mínimos da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

113. 

Expediente: 

1.21.004.000028/2021-64 - Eletrônico 

Voto: 4787/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 
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Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar os fatos narrados em Representação Fiscal para Fins Penais lavrada em 

desfavor do investigado pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). A referida representação descreve a tentativa de exportação, de maneira 

clandestina, de variados produtos alimentícios e de limpeza. Ressalta-se que não se trata de mercadoria destinada à exportação que sofreu reingresso em 

território nacional (oportunidade em que a importação seria proibida), mas de mercadoria exportada de maneira irregular. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão à Procuradora da República na promoção de arquivamento, cujos fundamentos adoto como parte integrante desse 

voto: 'De acordo com o Decreto-Lei 1.578/77 e o regulamento aduaneiro vigente, o Imposto de Exportação basicamente incide sobre dois tipos de 

produtos: cigarros que contenham tabaco e armas, munições, suas partes e acessórios. Não se trata, portanto de operação em que houve ilusão de impostos 

devidos pela saída do produto, afastando-se a incidência da tipificação do descaminho. Ainda que se exija um procedimento especial para autorizar a 

saída da mercadoria, o fato é que a mera ausência de observância da formalidade aduaneira não tem o condão de tornar a mercadoria de exportação 

proibida. No documento ata PRM-CRA-MS-00002945/2021, há registro de reunião entre este MPF e representantes da Receita Federal em Corumbá 

para se esclarecer qual o fundamento legal da clandestinidade das exportações que vêm se observando em representações encaminhadas. Restou 

esclarecido que a Receita Federal do Brasil em Corumbá está a considerar a exportação clandestina justamente pelo fato de não ter passado por recinto 

aduaneiro na tentativa de saída. Ocorre que esta tipificação adotada não se encontra em consonância com a legislação penal. O tipo de penal de 

contrabando exige que a mercadoria seja proibida. Os bens aqui apreendidos, per se, não constituem mercadoria cujo trânsito por pessoa física seja 

proibido, nem constituem base de cálculo para imposto de exportação (conforme explicitado pelos representantes da RFB). Assim, em realidade, caso a 

movimentação aduaneira fosse revertida (entrada em solo nacional) indubitavelmente se trataria de descaminho (omissão do pagamento de impostos 

devidos pela entrada do produto no território nacional). Porém, não sendo o caso de omissão de impostos pela saída (já que não são produtos sujeitos a 

tais alíquotas) e nem de produtos proibidos ou cuja exportação seja proibida, não se vislumbra tipicidade penal que alcance a conduta. Não se trata de 

incidência do princípio da insignificância, mas de atipicidade da conduta de exportar por vias clandestinas produtos permitidos ou de exportação 

permitida. Se a omissão tributária é unicamente formal, em que pese a clara irregularidade administrativo aduaneira, fato é que não se trata de matéria de 

interesse do direito penal. Considerando a existência de procedimento administrativo fiscal pertinente, reputo solucionado o fato na esfera adequada'. 

Atipicidade da conduta narrada. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

114. 

Expediente: 

1.22.000.002581/2021-34 - Eletrônico 

Voto: 4830/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Possível recebimento indevido dos benefícios de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Perícia judicial realizada dia 22.08.2019 concluiu pela 

incapacidade permanente do investigado. Segundo o perito, o autor/investigado é portador de Esquizofrenia Paranoide desde 1998 e não há indícios 

clínico-periciais de recuperação da capacidade laborativa. No caso, o auxílio-doença foi concedido em 05.08.1999, não obstante, o último vínculo 

empregatício do autor encerrou-se em 24.03.1997 ' mantendo-se a condição de segurado até 24.03.1998, 12 meses após o fim das contribuições (art. 15, 

inciso II, Lei n. 8.213/1991). Da análise de documentação encaminhada pelo INSS, contudo, não foi possível constatar a ilicitude dos benefícios, 

tampouco a fraude. Ainda que superados tais entendimentos, verifica-se que inexiste interesse na apuração da suposta ilegalidade no recebimento do 

auxílio-doença, tendo em vista que o eventual delito de estelionato estaria alcançado pela prescrição, já que a última parcela do benefício foi paga em 

30.11.2000 (de modo que a prescrição se operou em 30.11.2012). Não havendo a apresentação de novos documentos destinados à prova da qualidade de 

segurado para recebimento da aposentadoria por invalidez (e sendo a moléstia que acomete o investigado isenta de carência, como demonstrado), forçoso 

reconhecer a ausência de fraude no segundo benefício, quanto mais de dolo. Registre-se, por fim, que o investigado de fato é portador de doença 

incapacitante, de natureza mental, de modo que mesmo que tivesse praticado fato típico e antijurídico, seria penalmente inimputável. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

115. 

Expediente: 

1.22.003.001050/2015-56 

Voto: 4591/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), cujos indícios de prática 

ocorreram a partir de conflito entre laudos de peritos do INSS. No curso das investigações, vislumbrou-se que, além do crime de estelionato, poderia ter 

ocorrido crimes contra a administração pública, em especial, pela participação das médicas peritas do INSS. Revisão de arquivamento. (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Realizadas diversas diligências os fatos vislumbrados inicialmente não foram confirmados. Quanto à conduta das servidoras públicas federais, 

em especial de que estas teriam favorecido a segurada, excluindo dos sistemas informatizados do INSS uma perícia médica, convêm destacar que tal fato 

não se confirmou, porquanto não houve qualquer exclusão de perícia. Em relação a eventual incapacidade laboral da autora, que justificava a concessão 

do Auxílio-doença, esta restou devidamente comprovadas nos autos. Sequer foi identificado o recebimento concomitante do salário e do auxílio-doença. 

Não se extrai dos autos a intenção de induzir a autarquia em erro com o fim de obter vantagem indevida, mas apenas a intenção da investigada em que 

fosse reconhecido na própria via administrativa o direito de percepção que acreditava fazer jus em razão do seu estado de saúde. Além disso, deve-se 

destacar que a própria empresa empregadora informou que 'foi feito o processo de devolução ao erário do valor recebido indevido, onde a mesma está 
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restituindo conforme podemos observar na ficha financeira dos exercícios de 2018 e 2019'. Portanto, não resta devidamente comprovado que as 

investigadas agiram com dolo de fraude em detrimento da autarquia previdenciária, tornando assim suas condutas penalmente atípicas. Homologação do 

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: 

1.22.012.000140/2021-69 - Eletrônico 

Voto: 4566/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 168 e 168-A, § 1º, I, ambos do Código Penal, atribuídos a ex-prefeito. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Art. 168-A, § 1º, I, do CP. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição 

definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Os Crimes de apropriação indébita previdenciária 

e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito 

administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 

18/04/2016). Precedentes do STF: RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016; Inq 2537 

AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008. Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir 

definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, o Ministério Público Federal prontamente 

promoverá a devida ação penal. 2) Em relação ao delito do art. 168 do Código Penal, a CEF explicou que houve atraso no repasse dos valores referentes 

ao crédito consignado de alguns servidores do citado município no ano de 2012. Entretanto, a tabela complementar informa que os valores descontados 

de 12 servidores municipais de Pimenta/MG foram devidamente pagos poucos dias depois do vencimento da parcela do empréstimo consignado. 3) 

Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

117. 

Expediente: 

1.22.024.000068/2020-50 - Eletrônico 

Voto: 4641/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) em documentos da 

Universidade Federal de Viçosa/MG. Em síntese, o MPF apurou se o currículo apresentado pelo então candidato no concurso público regido pelo Edital 

101/2012, da UFV, foi artificialmente incrementado com relatórios técnicos editados a posteriori para a inclusão possivelmente indevida do nome do 

candidato. Cogitou-se da confecção a posteriori de folhas de rosto de trabalhos com a inclusão do candidato em trabalhos que não tinham contado com a 

sua contribuição, tudo de modo a robustecer o currículo do candidato. Promoção de arquivamento concluindo que 'a despeito da fragilidade nos controles 

do laboratório sobre a autoria dos trabalhos de extensão e da aparente desorganização existente à época (lá se vão 17 anos desde o primeiro relatório, 

aproximadamente), não é possível vencer a dúvida razoável de que F. efetivamente participou dos trabalhos cujas capas viria a apresentar à banca 

examinadora em 2012'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis e 

inexistência de linha investigatória potencialmente idônea. Ausência de elementos suficientes da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

118. 

Expediente: 

1.23.001.000290/2018-69 - Eletrônico 

Voto: 4592/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de fato. Suposta prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), de sonegação de contribuição 

previdenciária (CP, art. 337-A) e omissão de anotação do contrato de trabalho na CTPS (CP, art. 297, § 4º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Quanto à omissão de anotação do contrato de trabalho na CTPS aplica-se o Enunciado nº 26 que estabelece: 'A omissão de anotação na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP)'. Redação alterada 

na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. 

Crimes de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante 

da Suprema Corte. Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo portanto 

a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, RHC 44.669/RS, Rel. Min. 

Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). Precedentes do STF: RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda 

Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, Dje 13/06/2008. Caso, 
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após atuação do Fisco, venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável condição de procedibilidade, 

o Ministério Público Federal prontamente promoverá a devida ação penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

119. 

Expediente: 

1.24.000.001352/2021-28 - Eletrônico 

Voto: 4607/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral. Comunicação de que o eleitor solicitou a mudança 

de seu domicílio por meio de Requerimento de Alistamento Eleitoral, informando residir no Município de São Domingos/PB, quando na verdade morava 

na zona rural do Município de Aparecida/PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme consignado pelo Promotor Eleitoral oficiante 

'O investigado, em seu interrogatório, ponderou que os sítios, localizados na zona rural, são vizinhos e que fazem divisa um com o outro, havendo 

extensão de terra que pertence a Aparecida, enquanto outros trechos pertencem ao Município de São Domingos. Afirmou que a terra onde mora pertence 

a Aparecida e São Domingos, argumentando que a maior parte se encontra no Município de São Domingos. Por fim, finalizou que fez o pedido com a 

intenção de se aposentar e que nenhum político o procurou para que alterasse o seu endereço.'. Dessa forma, as informações prestadas indicam que o 

investigado não se utilizou de fraude para burlar o cadastro eleitoral, pois possui vínculos com o Município de São Domingos. Ausência de indícios da 

prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

120. 

Expediente: 

1.25.000.001706/2021-05 - Eletrônico 

Voto: 4640/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de representação fiscal encaminhada pela Receita Federal do Brasil relatando suposta prática de crime 

contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações de ausência de constituição definitiva do 

crédito fiscal em análise, em razão de pendência de recurso interposto junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ' CARF. Crime de natureza 

material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo 

Tribunal Federal. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Na pendência de decisão definitiva sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. 

Caso, após atuação do Fisco, venha a se constituir definitivamente o crédito tributário elidido, configurando, assim, a indispensável condição de 

procedibilidade, o Ministério Público Federal prontamente promoverá a devida ação penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução 

penal. Homologação do arquivamento. Necessária comunicação à Receita Federal do Brasil levando este arquivamento ao seu conhecimento e solicitando 

que, na hipótese do julgamento do recurso interposto junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ' CARF, havendo crédito constituído, e 

posteriormente, não ocorrendo o pagamento do débito ou a rescisão de eventual parcelamento, seja o Ministério Público Federal comunicado desse fato, 

para as providências pertinentes. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

121. 

Expediente: 

1.25.000.002177/2021-59 - Eletrônico 

Voto: 4588/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação para Fins Penais noticiando possível prática do crime de falsidade ideológica em inscrição de CPF. 

Verificada a existência de 2 (dois) números de CPF em nome do investigado. Promoção de arquivamento fundada na nulidade da prova obtida de forma 

ilícita. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A 1ª Vara Criminal de Curitiba/PR encaminhou para a RFB 5 cartões de CPF apreendidos 

quando da prisão em flagrante de J.X.R.. Um dos cartões era o CPF em nome de J.G.B..Em decorrência da prisão em flagrante, J.X.R. foi denunciado 

pelo Ministério Público Estadual por falsificação de 30 documentos públicos, incluindo o CPF em nome de J.G.B.. Então, a partir do recebimento do 

CPF encaminhado pelo juízo estadual, a RFB iniciou investigação que identificou a existência outro CPF 109.291.329-71 também em nome de J.G.B.. 

Contudo, ante as circunstâncias da apreensão do CPF pela Polícia Militar, foi reconhecida por sentença a nulidade da prova obtida por meio de quebra 

de sigilo de dados telefônicos sem autorização judicial ou do titular e, por consequência, a nulidade também das provas encontradas no imóvel de J.X.R.. 

Razão assiste ao Procurador da República oficiante: 'O ordenamento jurídico pátrio repulsa as provas ilícitas ou obtidas por meios de violação de garantias 

fundamentais dos cidadãos. Além da literalidade dos dispositivos constitucional e legais, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal veda a 
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utilização de provas ilícitas e delas decorrentes (teoria dos frutos da árvore envenenada). Se os agentes produtores da prova ilícita pudessem dela se valer 

para a obtenção de novas provas, a cuja existência somente se teria chegado a partir daquela (ilícita), a ilicitude da conduta seria facilmente contornável. 

Assim, a teoria da ilicitude por derivação é uma imposição da aplicação do princípio da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente'. Assim, tendo 

em vista que a RFB só verificou a nulidade dos CPFs em nome de J.G.B. a partir da apreensão ilícita de documento por policias militares, forçoso 

reconhecer que o procedimento da RFB está igualmente eivado de nulidade, o que o torna inútil para a deflagração de qualquer investigação ou processo. 

Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

122. 

Expediente: 

1.25.000.003598/2021-05 - Eletrônico 

Voto: 4829/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 1.602,95. Promoção de arquivamento fundada na 

aplicação do princípio da insignificância. Notícia da reiteração na prática do delito de descaminho, por uma vez, pelo investigado, com valor da 

mercadoria apreendida (R$ 489,00) abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal1 do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2020, em US$ 500,00 

(quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC 75/93). Autuação 

anterior que não pode ser considerada reiteração 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. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

123. 

Expediente: 

1.26.000.000324/2021-19 - Eletrônico 

Voto: 4633/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão que relata suposta prática de crime de abuso de 

autoridade (Lei nº 4.898/65) por fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Pernambuco, na ocasião da apreensão, supostamente de forma 

ilegal e arbitrária, de veículos regulares e autorizados que, em parceria com a noticiante, estariam prestando serviço de transporte fretado de passageiros. 

Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da conduta narrada. Interposição de recurso considerando prematuro o arquivamento. Manutenção da 

promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão ao Procurador da República: 

possuindo a ANTT o entendimento de que a atividade desenvolvida pela noticiante com suas parceiras desnatura a realização de viagem em regime de 

fretamento e configura transporte coletivo irregular, posição essa amparada pelo Poder Judiciário em, no mínimo, alguns casos, não há que se falar em 

"falta de qualquer indício da prática de infração administrativa". Além disso, tendo os agentes da ANTT atuado de acordo com a posição institucional 

dessa agência, tenho que não é possível sustentar que tiveram o dolo de praticar crime de abuso de autoridade. Ausência de elementos mínimos da atuação 

irregular dos agentes públicos justificadores do prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento no âmbito das atribuições desta 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão. Suposto ato de improbidade. Remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção), 

para análise do arquivamento em relação à matéria de sua atribuição revisional. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 

remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 

124. 

Expediente: 

1.26.000.002707/2021-21 - Eletrônico 

Voto: 4539/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CP). A investigada ajuizou, perante a 15ª Vara Federal, 

ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão da pensão indeferida administrativamente pela morte de A.A.M., 

ocorrida em 19/12/2018. Entretanto, anteriormente ao óbito de A.A.M., de quem a autora se declarou companheira, em regime de união estável, em 

06/06/2018, a investigada requereu a concessão de benefício assistencial, afirmando residir sozinha. O Juízo da 15ª Vara Federal, reconhecendo a 
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existência da alegada união estável, julgou procedente o pleito autoral condenando o INSS a conceder a pensão por morte. Entretanto, não foi determinada 

a devolução dos valores, supostamente, percebidos indevidamente com a concessão, possivelmente, fraudulenta do benefício assistencial, uma vez que 

'as informações do CNIS/PLENUS confirmam que a autora não efetuou o saque dos valores disponibilizados pelo INSS após a concessão do benefício 

assistencial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de prejuízo econômico ao INSS, uma vez que a investigada não sacou qualquer 

valor referente ao benefício assistencial. Pode-se concluir, portanto, que deixou de prosseguir na execução da conduta que, eventualmente, culminaria 

em eventual estelionato previdenciário, de modo que não foi produzido tal resultado delituoso. Assim, nos moldes do art. 15 do Código Penal, possível 

asseverar estar-se diante de 'Desistência Voluntária', situação que determina a responsabilidade, apenas, pelos atos já praticados, a saber, o uso de 

documento com possível falsidade ideológica, ante a afirmação de que residiria sozinha. Entretanto, cabe destacar que o fim único do uso de tal documento 

seria a obtenção do benefício ' que nunca foi sacado, o que permite sustentar que o documento somente tinha potencial de causar prejuízo no âmbito 

daquele procedimento concessório, o que não chegou a ocorrer. Não se vislumbra, ademais, potencialidade lesiva outra, na declaração de que residia 

sozinha, que não a obtenção do benefício em tela. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

125. 

Expediente: 

1.26.000.003053/2021-53 - Eletrônico 

Voto: 4537/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposta prática, em tese, do crime de 

difamação, previsto no art. 139, na forma do art. 141, I, ambos do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A apuração de eventual crime 

contra a honra do Presidente da República depende de requisição do Ministro da Justiça, o que não se contempla nos autos (CP, arts. 141, I, c/c 145, 

parágrafo único). Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

126. 

Expediente: 

1.26.001.000236/2019-92 - Eletrônico 

Voto: 4638/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de fato autuada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais da Receita Federal do Brasil em desfavor do Presidente da 

Câmara de Vereadores do Município de Casa Nova/BA, que teria praticado o crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), nos 

anos de 2015 e 2016. A Câmara de Vereadores do Município informou que os débitos com a Receita Federal foram quitados integralmente, relativos a 

2015 e 2016. Promoção de arquivamento com fundamento na evidente ausência de dolo na conduta do investigado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Como bem observou a Procuradora da República oficiante, embora exista dúvida quanto ao pagamento dos tributos, que excluiria a 

responsabilização penal, haja vista que a Receita Federal, em 2020, informou que os tributos ainda estariam exigíveis, o ex-presidente da Câmara 

informou, em reunião, que teve suas contas aprovadas nos anos mencionados na representação para fins penais, 2015 e 2016. Juntou aos autos os Pareceres 

do Tribunal de Conta dos Municípios da Bahia que as aprovaram. Ademais, informou que havia um contador responsável pela contabilidade, e que teria 

sido o responsável pelos referidos pagamentos de tributos a época. Informou que este servidor faleceu, o que foi comprovado pelo relatório de pesquisa 

deste MPF. Assim, diante do que foi exposto, não há conduta típica a ser imputada ao investigado, pela ausência de dolo: o ex vereador não tinha ciência 

de irregularidade na sua gestão, o que foi corroborado pelo TCM/BA, e não tinha a expertise para tratar do recolhimento dos tributos (é pessoa de baixa 

escolaridade e idoso). Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

127. 

Expediente: 

1.29.000.000642/2021-78 - Eletrônico 

Voto: 4643/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, expedido nos autos de Execução Provisória, 

pelo qual encaminha link para acesso à cópia do processo e outros documentos, com vistas à tomada de medidas cabíveis em razão das narradas 'condutas 

temerárias' que a ré e as demais empresas cujo grupo econômico foi reconhecido vêm adotando naquele feito e em outras ações que tramitam naquela 

Unidade Judiciária. Apensados outros feitos considerando a unidade de fatos e de investigados. Promoção de arquivamento fundada na ausência de crime. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão ao Procurador da República. A impetração de "diversos recursos e atos praticados no 

processo" que apontam para a mera tentativa de apenas postergar o trânsito em julgado e a liberação dos valores aos credores é conduta que se encontra 

sob o crivo do magistrado, que dispõe de sanções de natureza processual e material como reprimenda aos atos de má-fé praticados pelas partes. No caso 
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dos autos, após reunião dos reclamados com a magistrada trabalhista, esta autorizou o levantamento de alguns dos valores já constritos nos autos, 

atendendo ao pedido dos empresários, sem exigir outras garantias, como o seguro-caução sugerido pela própria reclamada. O fato de a empresa, ato 

contínuo, ter trocado de advogado e declarado a auto-falência não caracteriza, por si só, o cometimento de fraude, ao menos para fins penais. Com efeito, 

a indicação de que a empresa poderia fechar suas portas já havia sido expressa no mesmo e-mail que solicita a audiência com a magistrada. Note-se, 

ademais, que após a decretação de falência da ré, as execuções foram redirecionadas a outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Por fim, 

de se salientar que o processo de auto-falência sujeita-se à escrutínio em procedimento próprio, ao fim do qual o Ministério Público atuante na Vara de 

Falências pode, entendendo pela existência do crime falimentar de fraude à credores, instaurar a persecução criminal específica. Arquivamento que não 

gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

128. 

Expediente: 

1.29.000.001574/2021-64 - Eletrônico 

Voto: 4620/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada em razão de recurso interposto pela defesa de J.C.C. insurgindo-se contra o não oferecimento de acordo de 

não persecução penal na AP nº 5065184-05.2020.4.04.7100. Ao apreciar o recurso, esta 2ª CCR determinou a devolução dos autos ao membro do 

Ministério Público Federal para (re)análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 

da presente Notícia de Fato, registrando que adotará as providências necessárias à perfectibilização do acordo nos autos da ação penal. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações de que já foi determinado o registro nos autos judiciais e a notificação das partes quanto aos termos 

do acordo. Desnecessidade de se manter a presente Notícia de Fato em trâmite, uma vez que os atos relativos ao ANPP serão realizados nos autos da 

ação penal no sistema do MPF. Medidas cabíveis já devidamente tomadas. Inexistência de providências a serem adotadas no presente procedimento. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

129. 

Expediente: 

1.29.000.003406/2021-11 - Eletrônico 

Voto: 4743/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de ofício oriundo da Corregedoria Regional de Polícia Federal ' COR/SR/PF/RS, pelo qual foram 

encaminhadas cópias da decisão de arquivamento proferida nos autos de processo referente à ocorrência policial noticiando fatos que, em tese, configuram 

o delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Conforme consta da aludida ocorrência, em 22 de agosto de 2019, funcionário 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos estacionou a viatura dos Correios em frente à garagem do imóvel pertencente ao destinatário de uma 

encomenda. Nessa ocasião, a genitora do destinatário passou a proferir palavras de baixo calão ao funcionário dos Correios, jogando tinta no comunicante 

e na viatura dos Correios. O Laudo de Perícia Criminal Federal concluiu acerca do dano causado pela tinta ao veículo, sobrevindo decisão determinado 

o arquivamento do feito devido ao seu pequeno valor. Promoção de arquivamento seguindo o entendimento de que 'a tinta apenas sujou o automóvel, 

sem causar prejuízos permanentes ou comprometer suas funções usuais', bem como pela ausência de dolo na conduta da investigada em causar dano ao 

bem público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta narrada que, segundo apurado, não causou dano efetivo ao veículo dos 

Correios. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

130. 

Expediente: 

1.29.004.000282/2021-74 - Eletrônico 

Voto: 4711/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de fato autuada a partir de representação formulada por um grupo de indígenas, familiares de indígenas que faleceram em 

decorrência de um incêndio dentro da cadeia indígena na Terra Indígena de Serrinha, fato ocorrido no dia 21 de abril de 2021, postulando a realização de 

reunião e a prisão do cacique e a liderança indígena envolvida na prisão dos indígenas que faleceram naquela oportunidade. A notícia de fato, 

impulsionada pelo pedido dos indígenas, tem por escopo a análise de eventual atribuição federal sobre os fatos, na medida em que as investigações estão 

sendo conduzidas, desde o princípio, pela Polícia Civil de Ronda Alta, em inquérito policial próprio, com o acompanhamento do Ministério Público 

Estadual, haja vista a ausência de elementos que indiquem a existência de disputa indígena que atraia o interesse federal para o caso. Ressaltando o caráter 

não investigatório da presente notícia de fato, a Procuradora da República oficiante promoção de arquivamento considerando que 'não houve conflito 

relacionado à disputa por direitos indígenas, nos termos como expostos pela Constituição Federal, que justifiquem o deslocamento da competência para 
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a Justiça Federal, uma vez que os fatos sob a apuração pela Polícia Civil não estão abarcados pelo art. 109, XI, da Constituição Federal. Aplica-se ao 

caso o entendimento fixado na Súmula 140 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 'compete à justiça comum estadual processar e julgar crime 

em que o indígena figure como autor ou vitima'". Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A competência da Justiça Federal justifica-se 

somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, seus 

costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, 

ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO 2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-

AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). No caso, evidencia-se que o ilícito penal em apuração não afeta direitos 

indígenas de modo coletivo, o que torna injustificável o deslocamento da competência para a Justiça Federal e, consequentemente, a atribuição do 

Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

131. 

Expediente: 

1.30.001.002438/2021-61 - Eletrônico 

Voto: 4792/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada para apurar eventual prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, pelos 

investigados, tendo em vista a ausência de comprovação do uso do valor de R$ 653,86 para a compra de medicamentos, conforme decisão proferida em 

processo judicial, que tramita perante o 5º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro. Nos referidos autos S.R., representada por C.R., por intermédio 

da DPU, pede o fornecimento de medicamentos contra diabetes, diante da situação de hipossuficiência da parte autora. Autorização judicial, em 

13/05/2019, para o levantamento de depósito judicial efetuado pela União para que fosse possível a compra dos remédios, tendo a autora recebido o valor 

de R$ 1.665,48, por intermédio de seu representante. Posteriormente, foi determinada a intimação da parte autora para que juntasse aos autos notas fiscais 

da compra do medicamento. Tal determinação foi inicialmente cumprida pela parte autora, tendo sido comprovado o pagamento total de R$ 1.011,62. 

Contudo, após período de suspensão do processo e nova determinação de juntada dos comprovantes de compra aos autos, a parte autora não mais atendeu 

à ordem judicial, mesmo após ser pessoalmente intimada para tanto em 23/02/2021 e por meio de sua representante legal em 25/05/2021, restando não 

comprovado o gasto com medicamentos do valor restante de R$ 653,86. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O medicamento objeto da 

ação judicial é de uso contínuo e a investigada continua recebendo tal medicamento da União, tendo a última entrega ocorrido em 23/08/2021. Nesse 

contexto, presume-se que o valor de R$ 653,86, proveniente de depósito judicial e pendente de comprovação da sua utilização, foi efetivamente utilizado 

para a compra do referido medicamento, sob pena de danos à saúde da própria investigada. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução 

penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

132. 

Expediente: 

1.30.001.003448/2021-13 - Eletrônico 

Voto: 4796/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), consistente no exercício de atividade remunerada 

concomitante com o recebimento de aposentadoria por invalidez. Promoção de arquivamento. Recurso do noticiante. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

O mero exercício de atividades laborais no período de recebimento de benefício previdenciário não é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de 

estelionato majorado, pois não demonstra necessariamente a presença de dolo. Possível estado de dificuldade financeira do investigado, pois, apesar dos 

problemas que o levaram a se afastar de sua atividade profissional, resolveu trabalhar, em prejuízo à própria saúde, para obter indispensável 

complementação e garantia de futura renda. Além disso, neste caso, não há nada que indique a falsidade da enfermidade que levou ao percebimento do 

benefício previdenciário. Cumpre observar que o noticiante informa que também comunicou o INSS sobre o fato para a adoção das providências cabíveis. 

Aplicação do Enunciado 2 CCR nº 76, que estabelece: 'O exercício de atividade remunerada por beneficiário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-

doença, não configura, por si só, a prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3ª, CP), sendo necessário para tanto a demonstração de fraude 

na concessão do benefício'. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

133. 

Expediente: 

1.30.001.003594/2021-49 - Eletrônico 

Voto: 4557/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 
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Notícia de Fato autuada a partir de manifestação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o noticiante 

relata que foi vítima de agressões no Hospital Central do Exército, na cidade do Rio de Janeiro, supostamente praticadas por pessoa integrante do 

Ministério Público Federal de São João de Meriti. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga, genérica e 

inverossímil, desacompanhados de elementos de informação capazes de possibilitar uma investigação idônea. Não há nos autos quaisquer elementos 

circunstanciais hábeis para se iniciar as investigações, tendo o noticiante em sua manifestação apresentado apenas o sobrenome do suposto agressor. No 

âmbito do Ministério Público Federal, foi solicitada à Coordenação de Pessoas da PR/RJ que informasse se existe alguém com o sobrenome mencionado 

pelo noticiante lotado na Procuradoria da República em São João de Meriti/RJ, tendo a CGP respondido que não há nenhum servidor com o referido 

sobrenome no órgão. Inexistência de suporte probatório mínimo que possibilite, por ora, o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

134. 

Expediente: 

1.33.000.000250/2020-03 - Eletrônico 

Voto: 4676/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Inquérito Civil instaurado a partir de ofício remetido pela Divisão de Grandes Devedores da Procuradoria da Fazenda Nacional no 

Estado de Santa Catarina. A Representante sustenta a possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade administrativa em face de administrador da 

empresa devedora em execuções fiscais movidas pela União, nas quais foi reconhecida a infidelidade do dever de depósito atribuído ao particular no 

âmbito de penhora de faturamento regularmente decretada. Promoção de arquivamento homologada pela 5ª CCR/MPF no âmbito de suas atribuições. 

Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para análise do arquivamento em relação aos possíveis crimes de apropriação indébita, disposto no artigo 168, § 1º, 

do Código Penal, ou de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV da LC nº 75/93). 1) De início, como 

bem observou o Procurador da República oficiante, 'é relevante considerar que a executada não se omitiu totalmente perante o juízo, mas sim postulou a 

unificação das penhoras, alegando dificuldades e apresentando alguns demonstrativos contábeis. Tal medida, ainda que indeferida pelo juízo, dificulta a 

caracterização de dolo, culpa grave, ou ainda a presença de desonestidade ou má-fé com a intensidade necessária para o fim de configurar o ato de 

improbidade administrativa. A propósito, relembre-se que a aceitação do encargo de depositário na penhora sobre o faturamento é facultativa, ou seja, 

não pode ser imposta, por constituir múnus público recusável, conforme entendimento firmado na Súmula nº 319 do STJ. E mesmo assim, o representante 

quedou-se inerte diante de tal prerrogativa, o que reflete mais uma postura inábil do que desonesta'. 2) Crime de desobediência. Aplicação do Enunciado 

nº 61 que estabelece: 'Para a configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário público, é necessário que 

não haja previsão de sanção de natureza civil, processual civil e administrativa, e que o destinatário da ordem seja advertido de que o seu não cumprimento 

caracteriza crime'. Aprovado na 108ª Sessão de Coordenação, de 07/03/2016. 3) Crime de apropriação indébita atribuído ao depositário infiel. 

Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. Enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF: 'É ilícita a prisão civil de depositário 

infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito'. Precedente da 2ª CCR: Procedimentos nos 1.00.000.009501/2017-52 e 1.21.004.000043/2016-45, 

Sessão 681, 03/07/2017, unânime). Além disso, em relação ao delito de apropriação indébita, artigo 168, II, do Código Penal, não se vislumbra também 

adequação típica, uma vez que é necessária a preexistência da entrega e da posse ou detenção justa da coisa para que, só então, ocorra a inversão arbitrária, 

consumando-se o crime. Porém, no caso em apreço, tal entrega não ocorreu, bem como a injusta inversão da posse, dado que não se trata de coisa alheia 

apropriada, mas de coisa própria, tornando a conduta atípica. 4) Ausência de justa causa para o prosseguimento da presente investigação. Homologação 

do arquivamento na esfera das atribuições desta 2ª CCR/MPF. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

135. 

Expediente: 

1.33.007.000117/2021-60 - Eletrônico 

Voto: 4562/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de representação anônima encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho de Criciúma/SC 

noticiando que o investigado estaria recebendo seguro desemprego concomitantemente ao exercício de atividade laboral sem carteira assinada, em 

empresa localizada em Gravatal/SC, fato que poderia configurar, em tese, crime de estelionato majorado tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências o fato narrado não foi confirmado. Oficiada à Gerência Regional do Trabalho 

de Criciúma, esta informou que não localizou a empresa no endereço informado o que inviabilizou a fiscalização. Ainda, o MTE informou que tentou 

localizar a empresa, sem sucesso. O representante não se identificou, o que impossibilita a obtenção de novas informações. Nesse contexto, embora tenha 

sido verificado que o investigado recebeu parcelas de seguro-desemprego entre novembro de 2020 a março de 2021, não há elementos mínimos da 

materialidade delitiva que justifiquem o prosseguimento das investigações. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem 

reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

136. 

Expediente: 
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1.34.001.001746/2021-20 - Eletrônico 

Voto: 4852/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação sigilosa realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão em que o noticiante narra o 

seguinte: 'Manipulação de resultados e lavagem de dinheiro. A equipe que faz o sorteio manipula o resultado e o L.B está lavando o dinheiro roubado e 

o povo sendo enganado. É preciso investigar.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma vaga e genérica, 

desacompanhados de elementos de informações concretos capazes de possibilitar uma investigação idônea. Não há nos autos quaisquer elementos 

circunstanciais hábeis para se iniciar as investigações. Intimado do arquivamento para fins de apresentação de recurso ou documentos, o noticiante 

permaneceu inerte. Inexistência de suporte probatório mínimo que possibilite, por ora, o prosseguimento da persecução penal. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

137. 

Expediente: 

1.34.001.007585/2021-88 - Eletrônico 

Voto: 4632/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão, versando sobre a suposta apropriação de 

ações de empresas privadas, mediante fraude. Promoção de arquivamento considerando que 'não há nos autos provas de autoria e materialidade delitiva 

suficientes para a instauração de um novo inquérito policial, tendo em vista as poucas páginas do Inquérito Policial nº 1005/2018, instaurado no 78º 

Distrito Policial ' Jardins, da Polícia Civil do Estado de São Paulo anexadas a essa Noticia de Fato'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

O representante narra dificuldades para obter sua aposentadoria, sem contudo apontar qualquer ilicitude nesse ponto. Relata, ainda, que pessoa 

determinada 'apoderou-se indevidamente' de suas ações de empresas privadas, fato que já motivou a instauração de inquérito policial no âmbito da Polícia 

Civil do Estado de São Paulo. Ausência de elementos mínimos de materialidade de crimes de atribuição do Ministério Público Federal que justifiquem o 

prosseguimento das investigações. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas 

(CPP, art. 18). Aplicação da Orientação n° 26/2016 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

138. 

Expediente: 

1.34.001.008618/2021-15 - Eletrônico 

Voto: 4650/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir do encaminhamento de ofício pela Agência Nacional de Aviação Civil ' ANAC, para apurar a suposta 

prática do crime de sinistro no transporte aéreo, previsto no art. 261, § 1º, do Código Penal. Segundo a Comunicação de Ocorrência Aeronáutica pelo 

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ' CENIPA, no dia 05/06/2021, o investigado realizou voo por meio de aeronave 

acompanhado de um passageiro, a partir do Aeródromo Clube de Marte Ibirá de Pará-Quedismo, Ibirá/SP, com destino ao Aeródromo de Lins/SP, onde 

a aeronave teria efetuado um toque brusco durante o pouso, perdendo o controle e saindo da pista pela direita. Em consequência disso, a aeronave teve 

danos leves, mas os tripulantes saíram ilesos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso dos autos, a irregularidade das licenças para 

exercício da função de piloto não é bastante para denotar a prática dolosa da conduta acima descrita, já que, em primeiro lugar, daquilo não se retira 

nenhum indício de intenção do agente de, ao pilotar a aeronave, expor a efetivo perigo uma comunidade indeterminada de pessoas. Além de que, em 

segundo lugar, o mero pouso brusco da aeronave e a sua saída da pista não retratam hipóteses concretas do perigo que exige o tipo penal em comento, 

como os próprios resultados da manobra demonstram. Evidente ausência de conduta dolosa. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

139. 

Expediente: 

1.34.001.009016/2021-77 - Eletrônico 

Voto: 4678/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de cópia de processo judicial em que o Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões de São Paulo 

entendeu configurada a prática do delito de subtração de incapaz (CP, art. 249), tendo em vista que cidadão húngaro teria levado seu filho à Hungria, 
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após autorização de viagem concedida judicialmente, e não teria trazido de volta a criança ao Brasil na data combinada, retendo-a ilicitamente no exterior. 

Promoção de arquivamento fundada na ausência de materialidade delitiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão à 

Procuradora da República ao afirmar que: 'Embora de redação confusa, verifica-se que o delito em questão não é, via de regra, destinado à punição dos 

pais. Isso porque está expressamente descrito que o pai somente poderia cometer a conduta se estivesse "destituído ou temporariamente privado do pátrio 

poder, tutela, curatela ou guarda". Na hipótese dos autos, verifica-se que Z.G.B. possuía, inclusive, a guarda do filho, de modo que não se caracterizou a 

elementar descrita no § 1.º do artigo 249 do CP'. Cumpre ressaltar a orientação contida no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública a respeito do 

tema: 'A autorização de viagem por tempo determinado não permite que um dos genitores altere definitivamente a residência habitual da criança sem o 

consentimento do outro genitor. Nos termos dos tratados internacionais em vigor no Brasil, a remoção de uma criança é ilícita se não houver o 

consentimento anterior de quem exerce o poder familiar em relação à criança. Ou seja, pai e mãe devem autorizar a saída permanente da criança do Brasil, 

independentemente do fato de quem tem a custódia da criança. Assim, no caso em questão, se a criança foi levada a um país que seja parte de uma das 

convenções sobre subtração internacional de crianças em vigor, estão preenchidos os requisitos para que um pedido de cooperação seja enviado para o 

país em que a criança está sendo retida. Para tanto, a Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF) deve ser contatada. A documentação necessária 

varia de país para país, e os analistas da ACAF poderão auxiliá-lo na instrução adequada do pedido' (https://legado.justica.gov.br/sua-

protecao/cooperacao-internacional/subtracao-internacional/crianca-levada-do-brasil-para-exterior). Assim, no caso dos autos, em que pese evidenciado 

o ilícito civil, não há elementos suficientes que apontem para a prática do crime previsto no art. 249 do CP. Arquivamento que não gera coisa julgada, 

podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

140. 

Expediente: 

1.34.001.009428/2021-15 - Eletrônico 

Voto: 4776/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 304 do CP, tendo em vista o uso de documento falso 

por estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em diligência constatou-se que há requerimento de refúgio formulado pela 

investigada junto ao CONARE, que se encontra pendente de análise. Desnecessário o prosseguimento deste feito, tendo em vista que nos termos do art. 

10, § 2°, da Lei n° 9.474/96 'a solicitação de refúgio e a decisão sobre a mesma deverão ser comunicadas à Polícia Federal, que as transmitirá ao órgão 

onde tramitar o procedimento administrativo ou criminal'. O mesmo art. 10 estabelece que a 'solicitação, apresentada nas condições previstas nos artigos 

anteriores, suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular, instaurado contra o peticionário e pessoas de seu grupo 

familiar que o acompanhem' (caput) e que 'se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento será arquivado, desde que demonstrado que a 

infração correspondente foi determinada pelos mesmos fatos que justificaram o dito reconhecimento' (§ 1º). Hipótese na qual resta resguardada a 

segurança da análise do caso concreto, em caso de indeferimento do pedido de refúgio. Precedentes da 2ª CCR: JF-TAB/AM-1000743-

27.2020.4.01.3201-INQ, 799ª Sessão de Revisão, de 22/02/2021, unânime; e JF-GRU-0010864-92.2016.4.03.6119-INQ, 707ª Sessão de Revisão, de 

26/02/2018, unânime. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

141. 

Expediente: 

1.34.006.000752/2021-10 - Eletrônico 

Voto: 4659/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, oriunda da Alfândega do Aeroporto Internacional de 

São Paulo, em Guarulhos, para apurar a prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Consta da representação que no dia 13/11/2020 o 

investigado foi selecionado para fiscalização, após desembarcar de voo procedente de Lisboa/Portugal e dirigir-se ao canal 'nada a declarar'. Durante a 

vistoria indireta, através de equipamento de raio-x, observou-se indícios de valores em sua bagagem de mão, o que motivou o direcionamento do 

investigado à bancada, para que houvesse a vistoria direta de sua bagagem. Já no procedimento de vistoria direta, foi encontrada a quantia de US$ 

1.252,00 e € 4.020,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado transitava valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limite 

permitido pelo art. 65, § 1º, I, da Lei nº 9.069/95, sem a necessária Declaração de Porte de Valores. Apreensão do numerário excedente. A entrada de 

dinheiro no país sem a devida declaração, por si só, não configura a prática de crime contra o sistema financeiro (art. 22 da Lei nº 7.492/86), tratando-se 

de infração administrativa. Carência de indícios de materialidade dos crimes de lavagem de capitais e evasão de divisas. Inexistência de justa causa para 

o prosseguimento do feito. Precedentes da 2ª CCR: 1.21.004.000091/2018-03, 717ª Sessão Ordinária, de 11/06/2018, unânime; 1000434-

88.2021.4.01.4100, 804ª Sessão Ordinária, de 12/04/2021, unânime. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

142. 

Expediente: 

1.34.006.000755/2021-53 - Eletrônico 

Voto: 4540/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI 
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Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, oriunda da Alfândega do Aeroporto Internacional de 

São Paulo, em Guarulhos, para apurar a prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Consta da representação que no dia 07/12/2020 a 

investigada foi aleatoriamente selecionada para fiscalização, após desembarcar do voo EK261 da Emirates, procedente de Dubai, e dirigir-se ao canal 

'nada a declarar'. Durante a vistoria indireta, através de equipamento de raio-x, observou-se indícios de valores em sua bagagem de mão, o que motivou 

o direcionamento da passageira à bancada nº 4, para que houvesse a vistoria direta de sua bagagem. Já no procedimento de vistoria direta, foi encontrada 

a quantia de US$ 12.300,00 (doze mil e trezentos dólares americanos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A investigada transitava 

valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limite permitido pelo art. 65, § 1º, I, da Lei nº 9.069/95, sem a necessária Declaração de Porte de Valores. 

Apreensão do numerário excedente. A entrada de dinheiro no país sem a devida declaração, por si só, não configura a prática de crime contra o sistema 

financeiro (art. 22 da Lei nº 7.492/86), tratando-se de infração administrativa. Carência de indícios de materialidade dos crimes de lavagem de capitais e 

evasão de divisas. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Precedentes da 2ª CCR: 1.21.004.000091/2018-03, 717ª Sessão Ordinária, 

de 11/06/2018, unânime; 1000434-88.2021.4.01.4100, 804ª Sessão Ordinária, de 12/04/2021, unânime. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

143. 

Expediente: 

1.34.006.000760/2021-66 - Eletrônico 

Voto: 4795/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, oriunda da Alfândega do Aeroporto Internacional de 

São Paulo, em Guarulhos, para apurar a prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Consta da representação que no dia 14/05/2021 o 

investigado foi selecionado para fiscalização, após desembarcar de voo procedente de Dubai e dirigir-se ao canal 'nada a declarar'. Durante a vistoria 

indireta, através de equipamento de raio-x, observou-se indícios de valores em sua bagagem de mão, o que motivou o direcionamento do investigado à 

bancada, para que houvesse a vistoria direta de sua bagagem. Já no procedimento de vistoria direta, foi encontrada a quantia de US$ 53.000,00. Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado transitava valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limite permitido pelo art. 65, § 1º, I, 

da Lei nº 9.069/95, sem a necessária Declaração de Porte de Valores. Apreensão do numerário excedente. A entrada de dinheiro no país sem a devida 

declaração, por si só, não configura a prática de crime contra o sistema financeiro (art. 22 da Lei nº 7.492/86), tratando-se de infração administrativa. 

Carência de indícios de materialidade dos crimes de lavagem de capitais e evasão de divisas. Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. 

Precedentes da 2ª CCR: 1.21.004.000091/2018-03, 717ª Sessão Ordinária, de 11/06/2018, unânime; 1000434-88.2021.4.01.4100, 804ª Sessão Ordinária, 

de 12/04/2021, unânime. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

144. 

Expediente: 

1.34.011.000071/2020-00 - Eletrônico 

Voto: 4618/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de uso indevido de símbolos identificadores da administração pública 

(CP, art. 296, § 1°, incisos II e/ou III). Manifestação particular apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que representantes legais 

de empresa de administração de imóveis utilizaram os Brasões da República Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo como marcas d'água em 

instrumento particular de procuração. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, a mera utilização dos Brasões em um 

instrumento particular de procuração nenhuma repercussão traria para as finalidades a que se destinava o documento. Conforme ressaltou o Procurador 

da República oficiante 'o contexto fático retratado nos autos leva este órgão ministerial a entender não haver justa causa para a deflagração de persecução 

penal, haja vista o caráter fragmentário do direito penal, a teor do qual tal ramo do direito só deve intervir como ultima ratio, quando houver ofensa a 

bens jurídicos fundamentais à subsistência do corpo social'. 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). 

145. 

Expediente: 

1.34.014.000303/2021-72 - Eletrônico 

Voto: 4538/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 
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Notícia de Fato autuada a partir de expediente encaminhado pela Vara do Trabalho de de Caçapava/SP, através do qual informa em 

que ficou reconhecida a existência de relação de trabalho sem CTPS assinada entre 04/05/2016 a 10/08/2017 (conduta típica prevista no art. 297, § 4º, 

CP) e também que houve omissão das remunerações pagas ao reclamante (conduta típica prevista no art. 337-A, inciso III, CP). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que as irregularidades discutidas na lide trabalhista em questão não são capazes de se amoldar a nenhuma 

figura típica penal. 1) Quanto à omissão de anotação do contrato de trabalho na CTPS aplica-se o Enunciado nº 26 que estabelece: 'A omissão de anotação 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si só, o crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP)'. 

Redação alterada na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020. 2) Com relação a um suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, 

art. 337-A), é certo que o Supremo Tribunal Federal tenha conferido caráter supraindividual ao bem tutelado no delito em questão, haja vista que visa 

proteger a subsistência financeira da Previdência Social, caracterizando a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o grau de 

reprovabilidade, e a lesão jurídica causada, o que afastaria a aplicação do princípio da insignificância. No entanto, excepcionalmente no caso em exame, 

diante do reduzido período de vínculo empregatício supostamente não anotado na CTPS, o lapso temporal superior a 4 (quatro) anos já decorrido e, 

sobretudo, considerando que a condenação somada a aplicação de multas nos termos da CLT são suficientes para punir a conduta lesiva, prescindindo de 

intervenção no Direito Penal, verifica-se a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Precedente da 2ª Câmara: 

1.34.014.000264/2021-11, 823ª Sessão de Revisão, em 04/10/2021, por unanimidade. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

146. 

Expediente: 

1.34.014.000304/2021-17 - Eletrônico 

Voto: 4649/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de fato. Suposta prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e de sonegação de contribuição 

previdenciária (CP, art. 337-A). Notitia criminis formulada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caçapava, com base em elementos reunidos nos autos de 

processo Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do 

contribuinte investigado. Crimes de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado 

nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Os Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos 

materiais, exigindo portanto a constituição definitiva no débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica (STJ, 

RHC 44.669/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, Dje 18/04/2016). Precedentes do STF: RHC 132706 AgR, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, Dje 01/08/2016; Inq 2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

10/03/2008, Dje 13/06/2008. Nos termos do Enunciado nº 63, 'a sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, 

após sua liquidação, constitui definitivamente o crédito tributário'. Aprovado na 116ª Sessão de Coordenação, de 22/08/2016. No caso, em consulta nesta 

data aos autos do processo trabalhista, verifica-se que, embora tenha havido o trânsito em julgado da sentença, ainda não houve sua liquidação e, assim, 

não há crédito tributário definitivamente constituído. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Necessária comunicação ao Juízo do Trabalho levando este arquivamento ao seu conhecimento e solicitando que, após a liquidação da sentença e 

constituído definitivamente o crédito tributário, seja o Ministério Público Federal comunicado, para as providências pertinentes. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

147. 

Expediente: 

1.34.043.000499/2021-58 - Eletrônico 

Voto: 4726/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato do noticiante de que não assinou 

procuração para a Defensoria Pública da União representá-lo nos autos da ação penal, de modo que teria ocorrido a eventual prática do crime de falsidade 

ideológica por parte de servidores do referido órgão. Promoção de arquivamento. Recurso do interessado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Assiste razão ao Procurador da República oficiante. A representação da Defensoria Pública da União se dá por força de lei, e não de contrato de 

mandato, tal como previsto no artigo 44, inciso XI, da Lei Complementar nº 80/1994: 'Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da 

União: XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes 

especiais'. Do exame dos autos da ação penal verifica-se que não consta nenhuma procuração outorgada pelo noticiante à Defensoria Pública da União. 

O que se observa é que, ao ser citado na referida ação penal, o representante declarou, ao oficial de justiça, que não iria constituir advogado, o que ensejou 

a remessa dos autos à DPU para a elaboração da defesa, nos termos do artigo 263 do CPP c/c o artigo 134 da Constituição Federal. Não há, portanto, 

nenhuma irregularidade no fato de a DPU ter assumido a defesa do noticiante nos autos da mencionada ação penal. Ausência de elementos mínimos de 

materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

148. 

Expediente: 

1.36.000.000189/2021-65 - Eletrônico 
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Voto: 4778/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). O noticiante relatou que recebeu, por meio de serviço de 

mensagem, oferta de profissional dentista ' que já lhe prestara serviços cirúrgicos ' de recibos fraudulentos, mediante pagamentos, para que fossem usados 

na declaração do imposto de renda pessoa física, para fins de redução do montante devido. Em troca, receberia vantagem indevida, calculada em 7% do 

valor do recibo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora a proposta oferecida ao noticiante não tenha resultado em crime, é provável 

que o dentista tenha apresentado a mesma oferta a terceiro. Nesse quadro, o Procurador da República oficiou à Receita Federal para conhecimento e 

providências de seu interesse. No caso, entretanto, não há elementos mínimos da materialidade delitiva justificadores do prosseguimento da persecução 

penal. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Ausência, no momento, de constituição 

definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante n° 24 do STF. Aplicação do Enunciado nº 79: 'Considerando os efeitos da Súmula Vinculante nº 24 

do STF, em regra, o oferecimento de denúncia por crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), de apropriação indébita 

previdenciária (CP, art. 168-A) ou de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) depende do término do procedimento administrativo e 

da consequente constituição definitiva do crédito tributário, indispensável condição de procedibilidade'. Após o trânsito em julgado na esfera 

administrativa, se identificado elementos de crime tributário, por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá enviar a Representação Fiscal para Fins 

Penais ao Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

149. 

Expediente: 

1.36.001.000055/2019-10 - Eletrônico 

Voto: 4744/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal - PIC. Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Apesar das fotos constantes do primeiro relatório, que originou este procedimento ' a indicar possíveis condições degradantes de 

trabalhadores ', não foi encontrado, quando da inspeção, nenhum trabalhador na propriedade. Mesmo após incursão no estabelecimento à procura de 

empregados, não se logrou encontrar trabalhadores. Não obstante, posteriormente, a pedido do MPT, nova incursão foi realizada no local, pela qual foram 

identificadas na propriedade em questão "duas estruturas formadas por troncos de madeiras, que possivelmente já foram utilizadas como área de vivência 

de trabalhadores". Entretanto, na ocasião, apesar de terem sido encontrados trabalhadores na propriedade, havia casa com estrutura de alvenaria que 

atendia às necessidades, inexistindo menores ou guardas armados no local, nem descontos de salário para alimentação ou acesso a EPIs. Ausência de 

indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, nem que laborassem em condições degradantes ou que 

tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

Homologação parcial de Arquivamento 

150. 

Expediente: 

1.22.000.003553/2019-10 - Eletrônico 

Voto: 4080/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (CP, ART. 

297, § 4º), APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, 

337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC Nº 75/93). HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento 

Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente encaminhado pela 2ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, que informa possíveis crimes 

praticados por empresa reclamada em ação trabalhista decorrentes da ausência de registro do contrato de trabalho na CTPS da parte reclamante, bem 

como o não repasse à previdência de valores descontados dos contracheques, fatos que podem configurar os crimes previstos nos arts. 297, § 4º, 168-A 

e/ou 337-A, todos do Código Penal. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ao fundamento de que o valor do tributo 

sonegado é manifestamente irrelevante para a Administração Fazendária (R$ 492,45) e o agente não é contumaz na conduta, incidindo o princípio da 

insignificância. 3. A parte reclamante da ação trabalhista interpôs recurso, alegando que as contribuições devidas por mais de 10 (dez) anos em muito 

ultrapassam o limite de R$ 20.000,00 e que aquele pequeno valor informado representa tão somente as contribuições oriundas de férias vencidas, 13º 

salário, aviso prévio e saldo de salário. 4. A Procuradora da República oficiante manteve o arquivamento, esclarecendo que, na tentativa de verificar se 

a conduta de apropriação de valores do INSS ocorria também com outros empregados, oficiou à Receita Federal que, por sua vez, informou que nos 

últimos 5 anos não foi feita qualquer ação fiscal na empresa investigada e que não havia interesse fiscal em instaurar procedimento de fiscalização. 5. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6. No que diz respeito à ausência das anotações devidas na carteira de trabalho, o Enunciado nº 26 

estabelece que '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'. Ademais, há que se reconhecer a sua absorção pelos 
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crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, uma vez que o falso, em tese praticado, teve por única 

finalidade, a princípio, a prática dos mencionados ilícitos fiscais. 7. No tocante aos possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação 

de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A), embora a Receita Federal tenha informado que inexiste representação fiscal para fins penais 

da qual a pessoa jurídica seja titular e que os dados e informações obtidos em análise de interesse fiscal, em sede de cognição sumária, não indicaram a 

necessária relevância fiscal e não recomendam a instauração de procedimento próprio ou aprofundamento desta análise, o certo é que, nos termos do 

Enunciado nº 63 'a sentença trabalhista transitada em julgado, condenatória ou homologatória de acordo, após sua liquidação, constitui definitivamente 

o crédito tributário'. Aprovado na 116ª Sessão de Coordenação, de 22/08/2016. 8. Ocorre que, em consulta aos andamentos da referida reclamação 

trabalhista, verifica-se que, apesar de se encontrar em fase de execução, inclusive com a expedição, em 06/05/2021, de Carta Precatória para penhora de 

bem imóvel situado em Belo Horizonte, devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis local, o débito tributário ainda não foi pago, 

condição sine qua non para a extinção da punibilidade, conforme estabelece o Enunciado nº 52: "O pagamento integral do débito tributário extingue a 

punibilidade e autoriza o arquivamento da investigação e da ação penal pelo MPF". Aprovado na 78ª Sessão de Coordenação, de 31/03/2014. 9. Além 

disso, em regra, não se aplica o princípio da insignificância aos referidos crimes, pois o Supremo Tribunal Federal conferiu caráter supraindividual ao 

bem tutelado nos delitos em questão, haja vista que visam proteger a subsistência financeira da Previdência Social, caracterizando a ofensividade da 

conduta, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade, e a lesão jurídica causada, que obstam a incidência do princípio (HC n. 98.021/SC, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/08/2010; HC nº 102.550/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/11/2011; RHC 132706 AgR, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, DJe 01/08/2016). Seguindo o mesmo entendimento, o STJ tem como precedentes: AgRg na RvCr nº 4.881/RJ, Rel. Min. Feliz Fischer, DJe 

28/05/2019; AgRg no REsp nº 1783334/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/12/2019; AgRg no REsp nº1832011, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 

DJe, 16/08/2021. De igual maneira, não incide para os crimes tipificados nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal o Enunciado nº 49 dessa 2ª CCR1, 

pois ele abrange somente o descaminho (CP, art. 334) e os crimes tributários federais (Lei 8.137/1990). 10. Ainda que se pudesse cogitar pela excepcional 

aplicação do princípio da insignificância, considerando o reduzido valor informado de R$ 492,45, no caso dos autos existem sérias dúvidas quanto ao 

valor do débito tributário, pois, conforme afirmado pelo recorrente as contribuições devidas por mais de 10 (dez) anos em muito ultrapassam o limite de 

R$ 20.000,00, o que torna prematuro o arquivamento do feito nesse ponto. 11. Homologação parcial do arquivamento apenas em relação à ausência de 

anotações devidas na Carteira de Trabalho (art. 297, § 4º, do CP), conforme estabelecido pelo Enunciado nº 26 deste Colegiado. 12. Não homologação 

do arquivamento no que se refere aos possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-

A e 337-A) e designação de outro membro do Ministério Público Federal para atuar no caso. 

Deliberação: 

Após voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen apresentou voto-vista pela não homologação do arquivamento quanto 

ao crime do art. 168-A do CP. 

Em sessão realizada nessa data, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento em relação à 

ausência de anotações devidas na Carteira de Trabalho (art. 297, § 4º, do CP) e pela não homologação do arquivamento no que se refere aos possíveis 

crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e 337-A), nos termos do voto do(a) relator(a), 

Dr. Carlos Frederico Santos. 

Outras deliberações(Arquivamento) 

151. 

Expediente: 

1.26.000.003021/2021-58 - Eletrônico 

Voto: 4545/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação em Sala de Atendimento ao Cidadão. Possível publicação na internet de notícia 

eventualmente falsa (fake news), relacionada às regras e recomendações constantes no plano nacional de imunização contra o COVID-19 para menores 

de 18 anos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Como bem observou a Procuradora da República oficiante, trata-se de 'tema novo e 

delicado no qual incumbe ao poder público regulamentar'. Diversos são os entendimentos a respeito da tipicidade da conduta narrada, entre os quais, 

destaca-se a possibilidade de configurar a contravenção penal prevista no art. 41 da LCP: "Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, 

ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto". Entretanto, nos termos do Enunciado nº 50, 'O fato de a conduta ter ocorrido por meio da 

rede mundial de computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal'. Redação alterada 

na 97ª Sessão de Coordenação, de 11/05/2015. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). 

Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de atribuição do MPF para prosseguir 

na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de arquivamento como declínio 

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

152. 

Expediente: 

1.29.000.003340/2021-51 - Eletrônico 

Voto: 4542/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato. Manifestação particular em que a noticiante relata, de forma desconexa, uma série de acontecimentos, como: que 

todas as ligações para os seus telefones estão sendo desviadas; que recebe ligações de pessoas desconhecidas; que seus movimentos pela casa estão sendo 

controlados; que seus vizinhos e conhecidos mudaram de comportamento de forma abrupta; que sua correspondência e lixo estão sendo furtados; que um 

vizinho a assediou e outros poderiam tentar lhe assassinar etc. Promoção de arquivamento ressaltando se tratar de 'notícia ininteligível, destituída de 

qualquer indício de materialidade delitiva'. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa que não evidencia lesão direta a bens, serviços ou interesse da 
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União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 

penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de arquivamento como declínio 

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

153. 

Expediente: 

1.34.043.000493/2021-81 - Eletrônico 

Voto: 4603/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de manifestação anônima comunicando a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, 

art. 171, § 3°), pois a representada receberia benefício previdenciário de forma indevida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos 

relatados de forma vaga e genérica, desacompanhados de elementos de informações concretos capazes de possibilitar uma investigação idônea. Não há 

nos autos quaisquer elementos circunstanciais hábeis para se iniciar as investigações, tendo a manifestação anônima apenas relatado que a representada 

obteve o reconhecimento do direito ao benefício nos autos de ação previdenciária em que 'talvez' pode ter sido utilizado documento falso. Inexistência 

de suporte probatório mínimo que possibilite, por ora, o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto 

no art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 

154. 

Expediente: 

1.26.001.000247/2021-97 - Eletrônico 

Voto: 4677/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do CP. 2. O Procurador 

da República oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada/habitual, pois o 

denunciado responde a uma outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos 

autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o 

investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 

penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme ressaltado na manifestação ministerial 'o réu respondeu pela prática de crime de tráfico de drogas nos 

autos do Processo n. 0000278-08.2011.8.17.1120, o qual tramitou na Comarca de Petrolândia/PE. Não obstante a informação de trânsito em julgado em 

20/02/2014 (consulta processual no site do TJPE), verifica-se que o cumprimento da pena foi deprecado para a Comarca de Lagoa Grande/PE, tramitando 

nos autos do Processo n. 0000056-69.2021.8.17.0900. A referida Carta Precatória foi distribuída em 11/03/2021, tendo sido expedido o mandado para o 

devido cumprimento em 12/04/2021. Verifica-se, portanto, que a pena aplicada pelo crime anterior ainda não foi extinta, o que impossibilita o 

oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, §6º (sic), II, do CPP).' 6. Cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a 

existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade 

delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, 

nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no 

caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação 

penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

155. 

Expediente: 

1.29.000.003798/2020-20 - Eletrônico 

Voto: 4851/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

RECURSO CONTRA DECISÃO DA 2ª CCR. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO 

DO RÉU EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. DEMONSTRAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA COMO MEDIDA MAIS 
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ADEQUADA E PROPORCIONAL AO DESLINDE DOS FATOS, NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO MINISTERIAL 

INDIVIDUALIZADA E SUFICIENTE. RECUSA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 28-A DO CPP E COM O ENUNCIADO N° 98 DA 2ª CCR. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS AO CIMPF. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no 

âmbito de ação penal em que o réu foi condenado, em primeira e segunda instâncias, pela prática dos crimes previstos no art. 1°, incisos I, III e V, c/c 

art. 12, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90. Conforme decidido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a pena cominada foi de 05 anos e 05 meses 

de reclusão, em regime semiaberto. 2. A Vice-Presidência do TRF4 determinou a intimação da defesa para que, tendo interesse, distribuísse no primeiro 

grau de jurisdição o pertinente incidente de ANPP. 3. Instaurado o referido incidente, o Procurador da República deixou de oferecer o acordo ressaltando 

que: I) prejudicialmente, o membro do MPF de primeira instância não possui atribuição para realizar acordo em ação em trâmite em Corte Superior; II) 

não é cabível o ANPP após o recebimento da denúncia; III) a condenação na hipótese em análise configura medida mais adequada e proporcional ao 

deslinde dos fatos; IV) o caso envolve a sonegação de tributos em patamares milionários; V) o réu encontra-se envolvido em outras persecuções penais 

de grande repercussão e VI) o acordo não se revela necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. Manifestação da defesa pela 

remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. Na Sessão de Revisão n° 804, de 12/04/2021, este Colegiado decidiu, à 

unanimidade, pela ausência de atribuição do Procurador de primeira instância para a análise do ANPP, cabendo tal proceder ao membro do MPF com 

atuação perante o tribunal em que tramita o feito. Dessa forma, restou prejudicada a análise do mérito. 5. Encaminhados os autos ao segundo grau, a 

Procuradora Regional da República se pronunciou no seguinte sentido: I) preliminarmente, que não cabe ao PRR (mas sim ao Subprocurador-Geral da 

República) a análise sobre a possibilidade de acordo quando o processo já foi julgado em primeira e segunda instâncias, estando pendentes no caso 

concreto, apenas, os julgamentos de recursos que tramitam nos tribunais superiores; II) não ser cabível o ANPP após o recebimento da denúncia e III) 

que a condenação criminal proferida constitui medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos, em razão do grave dano causado à coletividade 

e pela conduta criminal reiterada do réu, não sendo o ANPP suficiente para a reprovação e prevenção das infrações penais, no caso concreto. 6. Nova 

manifestação da defesa pela remessa dos autos à 2ª CCR, consignando que a atribuição para atuar no caso é da PRR, por estar o feito em trâmite no 

âmbito do TRF4. No mérito, apresentou argumentação pelo cabimento do ANPP em ações em curso, bem como pela adequação, necessidade e suficiência 

da medida, sendo que o valor das dívidas tributárias já está garantido pelos bens penhorados em execuções movidas pela União e que as acusações em 

face do réu na Justiça Estadual não podem ser sopesadas para a negativa do benefício, por violação à presunção de inocência. 7. Na Sessão de Revisão 

n° 820, de 23/08/2021, este Colegiado decidiu, à unanimidade, que não há que se falar em ausência de atribuição da Procuradoria Regional da República 

na presente hipótese. No mérito, considerou que a manifestação ministerial que recusou o oferecimento do acordo apresentou fundamentação 

individualizada e suficiente no sentido de ser a decisão condenatória medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos, no caso concreto, em 

consonância com o art. 28-A do CPP e com o Enunciado n° 98 da 2ª CCR. 8. Interposição de recurso pela defesa contra a decisão da 2ª CCR, por 

considerar ser cabível e adequado o acordo no presente caso, ressaltando que a ação penal a que o réu responde na Justiça Estadual se refere a fatos 

posteriores e sem qualquer relação com os ora apurados (com capitulação legal diversa, inclusive), não podendo se falar em conduta criminal habitual, 

reiterada ou profissional, bem como que o valor total das dívidas tributárias já está garantido pelos bens penhorados nas execuções movidas pela União. 

9. Remessa dos autos à 2ª CCR, com requerimento de juízo de retratação ou, caso contrário, encaminhamento ao Conselho Institucional do MPF. 10. 

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pela defesa em seu recurso, o caso é de manutenção integral da decisão recorrida. 11. Um dos requisitos 

para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 12. O Enunciado n° 98 da 2ª 

CCR dispõe que é cabível o oferecimento de ANPP no curso da ação penal, antes do trânsito em julgado, porém ressalva expressamente que havendo 

decisão condenatória pode "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." 13. Na presente hipótese, a Procuradora Regional da República oficiante, ao analisar 

especificamente as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que lastrearam a sua convicção no 

sentido de que a condenação criminal proferida em primeira instância e confirmada pelo TRF4, imputando ao réu uma pena de 05 anos e 05 meses de 

reclusão, em regime semiaberto, constitui medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos, conforme possibilita expressamente o Enunciado 

n° 98 da 2ª CCR. Ressaltou, ainda, que além do milionário valor sonegado (que causou graves danos à coletividade, como reconhecido na decisão 

condenatória), o réu encontra-se implicado em outros graves delitos, não sendo o acordo suficiente para a reprovação e prevenção das infrações penais. 

Conforme trecho transcrito na manifestação ministerial "é fato notório que o réu encontra-se envolvido em outras persecuções penais de grande 

repercussão, tendo sido recentemente denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro 

e embaraço a investigação relacionada a organização criminosa." 14. Cabe registrar que essa 2ª CCR possui entendimento no sentido de que o art. 28-A 

do CPP 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 (Processo JFRS/POA-5019819-25.2020.4.04.7100-APN, julgado na Sessão 

de Revisão n° 781, de 21/09/2020, unânime). Entretanto, verifica-se que no presente caso a negativa de oferecimento do acordo não se deu unicamente 

com base no valor do dano. 15. Com relação a existência de registro da prática de crime(s) posterior(es), cumpre observar que a análise para se verificar 

se tal fato é capaz de obstar ou não o oferecimento do acordo se dá no caso concreto. Como se depreende de precedentes recentes deste Órgão Colegiado, 

não é considerada causa impeditiva quando "na hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, o referido registro 

criminal posterior, por si só, não indica conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP" (Processo n° 

1.00.000.011041/2021-17, julgado na Sessão de Revisão n° 817, de 09/08/2021, unânime - sem grifo no original). Tal não é a hipótese dos autos, pois a 

Procuradora Regional da República ao analisar o caso especifico e todas as suas circunstâncias e peculiaridades (em conjunto, e não de forma isolada), 

demonstrou que o acórdão condenatório que imputou ao réu uma pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime semiaberto, é mais adequado e 

proporcional ao deslinde dos fatos, não sendo o acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 16. Por fim, quanto ao argumento 

de que uma ação penal ainda em curso não pode ser considerada como causa impeditiva do art. 28-A, § 2°, inciso II, do CPP (por violação ao princípio 

da presunção de inocência), a 2ª CCR já se manifestou no sentido de que a existência de outra ação penal em curso, mesmo que por modalidade delitiva 

diversa, pode ser suficiente para caracterizar a habitualidade/reiteração (Processo n° 5052858-85.2021.4.04.7000, julgado na Sessão de Revisão n° 817, 

de 09/08/2021, unânime). Além disso, o argumento de que as dívidas tributárias já estão garantidas pelos bens penhorados nas execuções movidas pela 

União não tem o condão de tornar cabível ou suficiente o acordo, no caso. 17. Ante o exposto, a recusa encontra-se em consonância com o art. 28-A do 

CPP e com o Enunciado n° 98 da 2ª CCR, tendo o Membro do MPF oficiante apresentado fundamentação individualizada e suficiente a respeito de 

configurar a decisão condenatória, confirmada em segunda instância, medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos, no caso concreto, não 

sendo o acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 18. Manutenção da decisão recorrida em sua integralidade. Remessa dos 

autos ao CIMPF. 

Deliberação: 
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do recurso com manutenção integral da 

deliberação da 2ª Câmara, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 

156. 

Expediente: 

1.33.001.000298/2021-84 - Eletrônico 

Voto: 4679/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC 

Relator(a): 

Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A 

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA 

E/OU PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei n° 7.492/86. 2. O Procurador da 

República oficiante deixou de oferecer o ANPP em razão da existência de elementos que indicam conduta criminal reiterada. 3. Interposição de recurso 

pela defesa, aduzindo que apesar de o réu ter sido condenado recentemente em outro processo, ele ainda está em fase de recurso, portanto, ainda que seja 

mantida a condenação não se tratará de reincidente. Além disso, não se trata de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, pois tanto o fato 

apurado nestes autos quanto os do processo em que já houve condenação foram episódios isolados na vida do réu e ocorridos há muito tempo. 

Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida 

se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica 

na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 

insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No presente caso, conforme ressaltado na manifestação ministerial, o réu foi denunciado 'por outros dois 

fatos criminosos praticados de forma semelhante ao presente (ação penal 50134873820174047200, acima mencionada), fato que demonstra um agir 

reiterado, considerando que as diferentes condutas foram praticadas com desígnios próprios, tratando-se em cada caso de um financiamento fraudulento 

diferente.' 6. Cumpre observar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou 

procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva (HC 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 

27/11/2017). 7. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP, uma vez que a medida 

não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto, havendo nos autos elementos probatórios que indicam 

conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das 

providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

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 

157. 

Expediente: 

JF/PR/GUAI-5001101-98.2021.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 4718/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar a eventual prática do crime previsto no art. 289, §1º, do CP, em razão da apreensão de uma 

cédula de R$ 100,00 falsa na posse do ora investigado. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no Enunciado 

nº 60/2ª CCR, observando, em síntese, que: 'No caso em tela, não é possível aferir com uma segurança mínima que P' tinha conhecimento prévio da 

contrafeição. Portanto, há dúvida, além do razoável, quanto ao elemento subjetivo do tipo.' Discordância do Juiz Federal. Aduz o magistrado: 'O pedido 

de arquivamento baseou-se exclusivamente na `ausência de dolo', contudo, trata-se de matéria de instrução processual. Dessa forma, indefiro o pedido 

de arquivamento.' Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 

Incidência, na hipótese, do Enunciado nº 60/2ª CCR: 'É cabível o arquivamento de procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando 

a quantidade e o valor das cédulas, o modo que estavam guardadas pelo agente, o modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação, o 

comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem ausência de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou 

improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do tempo.' Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

158. 

Expediente: 

JF/PR/GUAI-5001364-33.2021.4.04.7017-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4548/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 
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Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 334-A DO CP. APREENSÃO DE 700 MAÇOS DE CIGARROS. 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP ' COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/19). INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível prática do 

crime de contrabando (art. 334-A do CP), em razão da apreensão de 700 maços de cigarros de origem estrangeira em poder da investigada, sem 

comprovação da regular importação. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. 3. O Juiz 

discordou da manifestação do MPF, por considerar que a jurisprudência no âmbito do TRF da 4ª Região admite a aplicação da insignificância nas 

hipóteses em que a quantidade de cigarros apreendidos não exceder a 500 maços. 4. Revisão de arquivamento (art. 28 do CPP ' com redação anterior à 

Lei 13.964/19). 5. Consta dos autos que não foram localizados procedimentos administrativos, inquéritos policiais ou ações penais em curso por delitos 

semelhantes em desfavor da investigada. 6. Aplica-se ao caso o Enunciado 90 da 2ª CCR: 'É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes 

a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade 

da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'. 7. 

Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

159. 

Expediente: 

JF/PR/GUAI-5001872-13.2020.4.04.7017-IP - Eletrônico 

Voto: 4606/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 289, §1º, do CP. No dia 25/08/2020, na cidade de 

Toledo/PR, o investigado tentou depositar na lotérica o montante de R$ 900,00, em 6 cédulas de 100 reais e 6 cédulas de 50 reais, falsas. A Procuradora 

da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base no Enunciado nº 60/2ª CCR, observando que: 'O noticiado foi inquirido em sede 

investigativa, oportunidade em que aduziu desconhecer a falsidade das cédulas, esclarecendo que seriam provenientes do pagamento da venda de um 

aparelho celular que realizou pela rede social Facebook' Compulsando o caderno investigativo, muito embora tenha sido possível comprovar a 

materialidade delitiva, verifica-se que inexistem indícios hábeis para a comprovação da tipicidade material do crime. Isso porque os elementos probatórios 

colacionados ao bojo dos autos não indicaram, seguramente, a presença de dolo na conduta de C' A forma como decorridos os fatos indicam ausência de 

dolo na conduta do noticiante, vez que ele entregou as cédulas falsas e dirigiu-se até a Delegacia de Polícia Federal para relatar o ocorrido. Neste ponto, 

importante salientar que embora o elemento subjetivo do tipo seja algo a ser perquirido durante a instrução criminal, esta deverá ocorrer somente nas 

hipóteses em que haja resquícios mínimos de intento criminoso, sob pena de movimentação vã do Poder Judiciário e, consequente, constrangimento 

ilegal do investigado.' Discordância do Juiz Federal. Aduz o magistrado: 'Considero insuficientes os argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal 

para embasar a promoção de arquivamento. Compulsando os autos, verifico que o Parquet adotou conclusão de ausência de dolo - matéria que, de regra, 

é própria da instrução criminal. Sendo assim, entendo prematuro o pedido de arquivamento formulado...'. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do 

art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019) c/c art. 62, IV, da LC 75/93. Incidência, na hipótese, do Enunciado nº 60/2ª CCR: 'É cabível o 

arquivamento de procedimento investigatório referente ao crime de moeda falsa quando a quantidade e o valor das cédulas, o modo que estavam guardadas 

pelo agente, o modo de introdução ou a tentativa de introdução em circulação, o comportamento do agente ou as demais circunstâncias indicarem ausência 

de conhecimento da falsidade ou de dolo do agente e sendo inviável ou improvável a produção de prova em sentido contrário, inclusive pelo decurso do 

tempo.' Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

160. 

Expediente: 

JF/SP-5005413-33.2021.4.03.6181-PICMP - Eletrônico 

Voto: 4741/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DESCRITO NO ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 

DE IRRF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP - COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/19). CRIME DE NATUREZA 

FORMAL. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime descrito no art. 

2º, inciso II, da Lei 8.137/1990. 2. Segundo a Representação Fiscal para Fins Penais, "A pessoa jurídica fiscalizada incorreu na infração de não recolher 

o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), descontado sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado; Rendimentos sobre Trabalho Sem Vínculo de 

Emprego; Rendimentos Sobre Aluguéis, pagos no período compreendido entre os meses de 01/01/2009 a 31/12/2009. O montante não recolhido atingiu 

a soma de R$ 33.382,81 (...) o sujeito passivo não logrou comprovar que os valores do IRRF declarados na DIRF fossem declarados em DCTF ou 

recolhidas ao Tesouro Nacional". 3. O Procurador da República promoveu o arquivamento com base na prescrição. 4. A Juíza discordou da manifestação 

do MPF, por considerar que a conduta ora em análise configura o crime do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990, haja vista que produziu efetivo prejuízo 

aos cofres públicos. 5. Revisão de arquivamento (art. 28 do CPP ' com redação anterior à Lei 13.964/19). 6. Assiste razão ao membro do MPF oficiante, 

visto que os fatos narrados caracterizam, em tese, o crime do art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990, uma vez que não há notícia de prestação de informações 

falsas, omissão de alguma informação importante ou alguma outra fraude para supressão ou redução de tributos; o que se tem é a mera ausência de 
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recolhimento do tributo - descontado na qualidade de sujeito passivo de obrigação - aos cofres públicos. 7. Considerando que o delito em questão possui 

natureza formal e que a consumação ocorreu no momento em que se escoou o prazo para recolhimento do tributo (2010), constata-se a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva (art. 109, V, do CP). 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). 

161. 

Expediente: 

JF/SP-5005484-35.2021.4.03.6181-PICMP - Eletrônico 

Voto: 4716/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. 

RELEVANTE REITERAÇÃO DA CONDUTA EVIDENCIADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para 

apurar a prática do crime de descaminho, tendo em vista a apreensão de mercadorias de procedência estrangeira, avaliadas em R$ 24.519,29, desprovidas 

de documentação de regular importação, resultando na ilusão de tributos (II + IPI) calculados em R$ 12.259,65. 2. O membro do MPF promoveu o 

arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do magistrado (CPP, art. 28, com redação anterior à Lei 13.964/2019). 4. Da 

análise dos autos, verifica-se a informação de que a investigado possui outro registro de apreensão de elevada monta, como o destacado pela Receita 

Federal, com tributos suprimidos no valor de R$ 14.927,37. 5. Considerando a indicação de relevante reiteração delitiva, com apreensão de mercadorias 

com valores significativos, bem como o fato de que, no presente caso, a importação possui claro intuito comercial, não se admite a aplicação do princípio 

da insignificância, com fundamento no Enunciado 49 da 2ª CCR. 6. Não homologação do arquivamento em relação ao crime de descaminho e designação 

de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 7. Registra-se, ainda, a necessidade do membro do MPF apurar todo conjunto probatório, 

verificando a possibilidade de apensamento aos demais procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos que, porventura, venham a ser 

instaurados em desfavor do investigado pela prática do crime de descaminho. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

162. 

Expediente: 

JF/SP-5006601-95.2020.4.03.6181-IP - Eletrônico 

Voto: 4824/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A DA LEI 8.069/1990. APLICAÇÃO DO ART. 28 

DO CPP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no art. 241-A da Lei 8.069/1990, tendo em vista o 

compartilhamento de pornografia infantil em grupo de WhatsApp, por terminais de telefones situados em Sri Lanka e Emirados Árabes. Verificou-se, 

ainda, que, o grupo foi criado através de um link encaminhado por um número brasileiro, com o DDD 11, e que, entre os 236 terminais integrantes do 

referido grupo, cerca de 23 terminais eram brasileiros. 2. Após diligências nos números com prefixo de São Paulo/SP, foi possível identificar e ouvir um 

possível suspeito, que alegou, em síntese, que 'acabou adicionando o grupo por meio de um link encaminhado em outro grupo do qual participava que 

tinha como membros amigos do Bairro Jardim Novo Campo Limpo; não sabe quem encaminhou o link, e que não tinha conhecimento de que o conteúdo 

envolvia pornografia infantojuvenil, pensando que se tratava de pornografia adulta; alega que no grupo XXXVIDEOS recebia muitas mensagens, mas 

que acabava não tomando conhecimento de seu conteúdo, uma vez que estava ocupado com outras tarefas, possuindo outros grupos nos quais também 

recebia várias mensagens; assim que tomou conhecimento do conteúdo ilícito que era postado resolveu sair do grupo, porém, por três vezes foi novamente 

adicionado sem seu consentimento; devido a isso realizou uma denúncia no WHATSAPP, no qual não houve resposta, e depois cancelou a linha telefônica 

junto a operadora VIVO, que lhe informou que a linha havia sido clonada'. 3. O Procurador da República promoveu o arquivamento, alegando que, 'A 

princípio, o investigado não enviou material pornográfico, mas apenas fazia parte do grupo'. 4. Discordância do Juízo federal, considerando necessário o 

aprofundamento das investigações. 5. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP (com redação anterior à Lei 13.964/2019). 6. 

Assiste razão ao Juiz ao alegar que, 'apesar de acessível (tanto que conforme consta na Informação Policial houve efetivamente acesso em diligências 

preliminares), os grupos investigados não foram monitorados. Isto é, mesmo havendo prova da materialidade delitiva, com evidência de existência de 

grupo de WhastApp que fornece, e provavelmente troca, pornografia infanto-juvenil, nenhum monitoramento foi ou é feito; mesmo, ressalte-se, existindo 

números telefones brasileiros como criador e membros dos grupos investigados. (') O máximo feito nos autos foi identificar de forma superficial as linhas 

telefônicas e ouvir um dos investigados. Ressalta-se que a lei pune não só o compartilhamento, como também a posse e aquisição do material criminoso 

de PIJ'. 7. Ademais, conforme o relatório policial, há possibilidade de se criar, por aplicativos, números estrangeiros para serem utilizados no WhatsApp. 

Assim, há dúvidas quanto à nacionalidade dos mencionados usuários dos números estrangeiros. Observa-se, ainda, que nenhuma diligência foi feita para 

apurar essa questão. 8. Arquivamento prematuro. Possibilidade de realização de outras diligências. Não homologação do arquivamento e designação de 

outro membro do MPF para prosseguir nas investigações. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

163. 

Expediente: 

JF-AC-0007032-48.2019.4.01.3000-INQ - Eletrônico 
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Voto: 4818/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL-SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO ESPECÍFICO 

PARA O ACORDO. ENUNCIADO 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE REANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. 

Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 171, § 

3º, do CP. 2. O Procurador da República deixou de apresentar proposta de acordo, em virtude da ausência de confissão formal e circunstanciada do crime. 

Alegou, ainda, que 'a proposta de suspensão condicional do processo feita, fls. 9/10, está mais vantajosa do que eventual acordo de não persecução penal, 

pois aquela proposta consistiu em, apenas, uma prestação pecuniária correspondente ao valor do dano causado ao erário, comparecimento em juízo e 

impedimento de mudança de endereço sem comunicação ao juízo'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do 

CPP. 4. Inicialmente, ressalta-se que, embora o membro do MPF oficiante entenda ser mais vantajosa a proposta de sursis processual, a acusada 

manifestou interesse em realizar ANPP, alegando que tal instituto 'é mais vantajoso ao investigado se comparado com a suspensão processual, conforme 

o próprio juízo ressaltou na decisão de ID 500440888'. Logo, primeiro, deve ser esgotada a questão relacionada ao ANPP. 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 a investigada será informada sobre todas as consequências de seu ato. 6. 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. 7. Precedente congênere da 2a CCR: 1.21.000.000497/2021-13, julgado na Sessão de Revisão 

809, de 17/05/2021, unânime. 8. Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF para reanálise dos requisitos exigidos para a propositura do 

acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de 

outro membro para dar continuidade ao feito. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

164. 

Expediente: 

JF-AC-0007040-25.2019.4.01.3000-INQ - Eletrônico 

Voto: 4721/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL-SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AINDA EM 

ANÁLISE. RECURSO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR (ART. 28-A, § 14, DO CPP). ACORDO PENDENTE DE ANÁLISE. 

INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER REVISADA PELO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Trata-se de incidente de 

acordo de não persecução penal instaurado no bojo de ação penal em que E.A.A. foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, na forma 

do art. 29, ambos do CP. 2. Intimado a se manifestar sobre o acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), o MPF entendeu que 'embora estejam 

presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, a proposta de suspensão condicional 

do processo feita às fls. 9/10 está mais vantajosa do que eventual acordo de não persecução penal, a qual consistiu em, apenas uma prestação pecuniária 

correspondente ao valor do dano causado ao erário, comparecimento em juízo e impedimento de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Por 

oportuno, caso a acusada, por algum motivo, venha manifestar eventual interesse em realizar o acordo de não persecução penal e preencha os requisitos 

legais para tanto, este Órgão Ministerial não se opõe a oferecê-la a posteriori, O que poderá ser feito, inclusive, na audiência a ser marcada para apreciação 

da proposta de suspensão condicional do processo'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. Nota-se dos autos que, 

embora o MPF não tenha apresentado a proposta de acordo de não persecução penal pronta à acusada, por considerar que a suspensão condicional do 

processo seria mais benéfica ' ponderando aqui que essa escolha cabe ao denunciado, caso o MPF considere cabíveis as duas opções ' não houve uma 

negativa ao benefício. Ao contrário, o membro do MPF deixou claro que o ANPP também poderia ser discutido em audiência específica, caso a parte 

manifeste interesse. 5. O que se tem, no caso, é a necessidade de se aguardar as trativas entre as partes para que seja possível analisar a necessidade de 

revisão pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 6. Considerando que a questão do ANPP encontra-se ainda em análise, não havendo uma recusa 

expressa por parte do MPF, inexiste matéria a ser revisada por este Colegiado. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

165. 

Expediente: 

JF-AC-0007042-92.2019.4.01.3000-INQ - Eletrônico 

Voto: 4819/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL-SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO ESPECÍFICO 

PARA O ACORDO. ENUNCIADO 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE REANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. 
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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. 171, 

§ 3º, do CP. 2. O Procurador da República deixou de apresentar proposta de acordo, em virtude da ausência de confissão formal e circunstanciada do 

crime. Alegou, ainda, que 'a proposta de suspensão condicional do processo feita, fls. 2/3, está mais vantajosa do que eventual acordo de não persecução 

penal, pois aquela proposta consistiu em, apenas, uma prestação pecuniária correspondente ao valor do dano causado ao erário, comparecimento em juízo 

e impedimento de mudança de endereço sem comunicação ao juízo'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, 

do CPP. 4. Inicialmente, ressalta-se que, embora o membro do MPF oficiante entenda ser mais vantajosa a proposta de sursis processual, o acusado 

manifestou interesse em realizar ANPP, alegando que tal instituto 'é mais vantajoso ao réu se comparado com a suspensão processual, conforme o próprio 

juízo ressaltou na decisão de ID 500634885'. Logo, primeiro, deve ser esgotada a questão relacionada ao ANPP. 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. 6. 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. 7. Precedente congênere da 2a CCR: 1.21.000.000497/2021-13, julgado na Sessão de Revisão 

809, de 17/05/2021, unânime. 8. Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF para reanálise dos requisitos exigidos para a propositura do 

acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de 

outro membro para dar continuidade ao feito. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

166. 

Expediente: 

JF/MG-APORD-0028823-98.2019.4.01.3800 - Eletrônico 

Voto: 4825/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP EM CRIMES TRIBUTÁRIOS. 

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTIPULANDO VALOR MÁXIMO DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO PARA O SEU 

OFERECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REANÁLISE 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 do crime previsto no art. 1º, I, c/c art. 

12, ambos da Lei 8.137/1990. 2. A Procuradora da República deixou de propor o acordo, por entender que é 'incabível a celebração do ANPP em face da 

natureza do delito praticado e do tratamento diferenciado existente no ordenamento jurídico em relação ao mesmo'. 3. A defesa interpôs recurso contra a 

manifestação do MPF e os autos foram encaminhados à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Quanto à alegação de inviabilidade de 

celebração de acordos de não persecução penal nos crimes tributários materiais, em razão de o pagamento extinguir a punibilidade (havendo norma 

especial que seria mais benéfica ao denunciado), tal argumento não prospera para fins de, por si só, justificar a negativa do seu oferecimento. O simples 

fato de existir uma outra forma de extinção da punibilidade para o crime tributário não exclui a possibilidade de celebração do ANPP. Nesse sentido, 

precedente da 2a CCR: JFRS/PEL-5008726-40.2017.4.04.7110-APN, julgado na Sessão de Revisão 803, de 22/03/2021, unânime. 5. De fato, uma das 

condições previstas na lei para celebração do acordo é a reparação do dano. Contudo, ressalta-se a necessidade de o membro do MPF analisar a questão 

relacionada à eventual impossibilidade de reparação total do dano (segunda parte do inciso I do art. 28-A do CPP). 6. Na hipótese, caso satisfeitos os 

demais requisitos previstos no 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 da forma que entender pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e compatível com a 

infração imputada ao réu, cabendo ao acusado e à sua defesa aceitarem ou não. 7. Ademais, 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), o CPP não estabelece um valor máximo pré-determinado como requisito 

para o oferecimento do acordo, de modo que, ainda que expressivo, o valor do dano também não pode constituir fundamento único para obstar a realização 

do ANPP. 8. Necessidade de retorno dos autos à Procuradora da República para consideração do entendimento firmado pela Câmara, bem como reanálise 

dos requisitos exigidos para a 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). 

167. 

Expediente: 

JF/MG-1001241-48.2020.4.01.3808-APORD - Eletrônico 

Voto: 4849/2021 

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. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI Nº 

8.069/90. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE 

NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, 

SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 

persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 

nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo, entre outros argumentos, por considerar 
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insuficiente a medida no caso concreto. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. No caso específico de fatos 

envolvendo o crime previsto no art. 241-A da Lei n° 8.069/90, a 2ª CCR já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP, ressaltando que '' impõe-se 

registrar inicialmente que o Brasil ratificou tratado internacional, consistente no `Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança 

Referente ao Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta 

a preocupação com a `crescente disponibilidade de pornografia infantil na Internet e com outras tecnologias modernas, e relembrando a Conferência 

Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda a criminalização em todo o 

mundo da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia infantil'. A Constituição prevê 

que a `lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º). Verifica-se, no caso concreto, que a 

gravidade da conduta, consubstanciada no armazenamento, disponibilização e transmissão pela internet de arquivos de imagens e vídeos pornográficos 

envolvendo crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da propositura do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação do 

crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se 

mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tem-se que o critério da `condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com 

a proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino. Requisito 

para o acordo não preenchido. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento da ação penal.' (Processos n°s 5001705-

48.2020.4.02.5110 e 5028349.27.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781, de 21/09/2020). 5. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não 

persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime, no caso concreto. Prosseguimento da ação penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

168. 

Expediente: 

JF/MG-1029643-66.2020.4.01.3800-IPL - Eletrônico 

Voto: 4543/2021 

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. CRIME PREVISTO NO ART. 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/90. 

RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 

PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, 

SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 

persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face de denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 241-A e 241-B da Lei nº 

8.069/90, na forma do art. 71 do CP. 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo por considerar insuficiente a medida no caso 

concreto. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. No caso específico de fatos envolvendo o crime previsto no 

art. 241-A da Lei n° 8.069/90, a 2ª CCR já se manifestou pela inaplicabilidade do ANPP, ressaltando que '' impõe-se registrar inicialmente que o Brasil 

ratificou tratado internacional, consistente no `Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de Crianças, 

Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia', de 2000 (Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta a preocupação com a `crescente 

disponibilidade de pornografia infantil na Internet e com outras tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à 

Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda a criminalização em todo o mundo da produção, distribuição, 

exportação, transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia infantil'. A Constituição prevê que a `lei punirá severamente o abuso, 

a violência e a exploração da criança e do adolescente' (art. 227, § 4º). Verifica-se, no caso concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada no 

armazenamento, disponibilização e transmissão pela internet de arquivos de imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, afasta 

a possibilidade da propositura do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, 

do CPP. Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime, tem-se que o critério da `condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança' se alinha com a proibição prevista na lei quanto à 

impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino. Requisito para o acordo não preenchido. 

Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Pelo prosseguimento da ação penal.' (Processos n°s 5001705-48.2020.4.02.5110 e 

5028349.27.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781, de 21/09/2020). 5. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos 

do art. 28-A, caput, do CPP, uma vez que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, no caso concreto. 

Prosseguimento da ação penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

169. 

Expediente: 

JF/MS-0000058-93.2018.4.03.6000-APORD - Eletrônico 

Voto: 4604/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CONDUTA PROFISSIONAL (CPP, ART. 

28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no bojo de ação penal 

em que os réus foram denunciados pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §, I c/c Decreto-Lei 399/68) e contra as telecomunicações (art. 

70 da Lei 4.117/62 e art. 163 da Lei 9.472/97). 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor o acordo de não persecução penal, ressaltando 
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que, no caso, há indicativos concretos de conduta profissional e reiterada. Ressaltou, ainda, o entendimento do STF de que o ANPP não seria cabível 

após o recebimento de denúncia. 3. Recurso da defesa de F.M.B. e remessa dos autos à 2ª CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. Inicialmente, importante registrar 

que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 

98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR's (revisada e ampliada). 5. 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'. 6. Quanto à possibilidade de ANPP no caso concreto, cumpre ressaltar que Um dos requisitos para o oferecimento do 

acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 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. 7. No caso, verifica-se que foram apreendidos 32.200 maços de cigarros, tendo o ora 

denunciado atuado como batedor na posse de equipamento de radiocomunicação clandestina, visando facilitar o transporte da carga irregular. Conforme 

ressaltado pelo Procurador oficiante, as circunstâncias do caso indicam conduta profissional com nítido propósito comercial, apontando que o investigado 

atua na prática/auxílio do contrabando de grande vulto de modo profissional, o que impede, por consequência, o oferecimento do acordo de não persecução 

penal. 8. Este é, inclusive, o entendimento consolidado da 2ª CCR nos casos de apreensão elevada de mercadorias contrabandeadas: IANPP 5002137-

57.2020.4.04.7003, Sessão de Revisão nº 781, de 21/09/2020; IANPP 0000264-44.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão nº 778, de 17/08/2020. 9. 

Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP. 10. 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). 

170. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5003273-49.2021.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4719/2021 

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 

PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. CONDUTA CRIMINAL REITERADA NÃO DEMONSTRADA. NÃO VERIFICAÇÃO, NA 

HIPÓTESE ESPECÍFICA DOS AUTOS, DA CAUSA IMPEDITIVA PREVISTA NO ART. 28-A, §2°, II, DO CPP. NECESSIDADE DE ANÁLISE 

DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no bojo de 

ação penal em que dois réus foram denunciados pela prática do crime de descaminho (CP, art. 334, §1º, IV), tendo em vista a apreensão de mercadorias 

estrangeiras desprovidas da documentação de regular importação, cujos tributos iludidos alcançaram o valor de R$ 45.519,96. Fatos ocorridos em 

06/03/2020. 2. O MPF deixou de ofertar proposta de acordo de não persecução penal em razão da presença de indícios de conduta criminal habitual por 

parte dos réus. Após, ofertou suspensão condicional do processo. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR para revisão (CPP, art. 28-A, §14). 

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. Considerando o disposto no referido artigo, a 2ª 

CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não 

persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de 

Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 6. Contudo, no caso, não é possível afirmar que os registros constantes no nome dos acusados sejam suficientes 

para evidenciar conduta criminal habitual ou reiterada. Em relação a E.M., nota-se a existência de apreensão administrativa bem anterior ao fato em 

análise (17/08/2015), que gerou procedimento investigatório atualmente arquivado. Em relação a L.F.K. consta apenas o registro de um boletim de 

ocorrência, sem maiores detalhes. 7. Considerando o largo lapso temporal entre as condutas, não é possível afirmar que o réu E.M. possui conduta 

criminal habitual, reiterada ou profissional capaz de obstar o oferecimento do acordo. Assim como não há como negar o benefício a L.F.K., que figura 

apenas como representado em um boletim de ocorrência. Precedentes congêneres da 2ª CCR: Processo 5074971-92.2019.4.04.7100, Sessão de Revisão 

786, de 19/10/2020, Processo 5014120-41.2020.4.04.7201, Sessão de Revisão 803, de 22/03/2021, ambos unânimes. 8. Considerando as peculiaridades 

do caso concreto, verifica-se que a conduta criminal habitual ou reiterada (CPP, art. 28-A, §2°, II), por parte dos denunciados, como causa impeditiva ao 

oferecimento do acordo, não restou evidenciada. 9. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador oficiante para (re)análise dos requisitos exigidos para 

celebração do acordo, podendo apresentar novos elementos que comprovem a reiteração criminosa ou ainda outros dados que não justifiquem o acordo. 

Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar 

continuidade ao feito. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise dos requisitos 

previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

171. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5003842-50.2021.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4727/2021 

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. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA 

CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E PROFISSIONAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO 

PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que réu foi denunciado pela prática dos crimes de 
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desobediência (CP, art. 330), contrabando (CP, 334-A, § 1º, I e V c/c art. 3º do Decreto-Lei nº 399/68), contra as telecomunicações (art. 70 da Lei n. 

4.117/62) e de condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para (art. 309 da Lei nº 9.503/97). 2. O Procurador da República 

oficiante deixou de oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, em razão da presença de elementos que indicam conduta criminal habitual e 

reiterada por parte do denunciado. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, §14, do CPP). 4. Um dos requisitos para o oferecimento 

do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que 

o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que 

a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 

1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, 

unânime. 6. No caso, verifica-se dos autos que o investigado possui diversos registros criminais nos últimos 5 anos, estando, inclusive, sob monitoramento 

eletrônico em razão do cumprimento de pena, circunstâncias que apontam para a reiteração na conduta criminosa. Ressalta-se, ainda, a indicação de dois 

registros posteriores pela apreensão irregular de mercadorias. 7. Além disso, verifica-se que foram apreendidos 24.000 (vinte e quatro mil) maços de 

cigarros em veículo equipado com radiocomunicação clandestina, visando facilitar o transporte da carga irregular, circunstâncias que indicam conduta 

profissional na prática/auxílio do contrabando de grande vulto, o que impede, por consequência, o oferecimento do acordo de não persecução penal. 8. 

Este é, inclusive, o entendimento consolidado da 2ª CCR nos casos de apreensão elevada de mercadorias contrabandeadas: IANPP 5002137-

57.2020.4.04.7003, Sessão de Revisão nº 781, de 21/09/2020; IANPP 0000264-44.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão nº 778, de 17/08/2020. 9. 

Prosseguimento da ação penal. 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). 

172. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5004650-55.2021.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4549/2021 

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 325.070 maços). 2. O Procurador da República 

deixou de oferecer o acordo, 'em razão do não preenchimento dos requisitos esculpidos no art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, assim 

como pelo fato de, no presente caso, o oferecimento da benesse ser insuficiente para a reprovação e prevenção do crime'. 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 da Receita Federal abordou, no dia 13/04/2021, o caminhão conduzido pelo denunciado, ocasião na 

qual logrou êxito em constatar o transporte de vultosa quantidade de cigarros de origem estrangeira (325.070 maços) junto com sementes de soja. 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). 

173. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5009372-69.2020.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4590/2021 

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 PROFISSIONAL E 

REITERADA (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado 

no âmbito de ação penal, na qual o réu foi denunciado pela prática do crime de descaminho (CP, 334-A, § 1º, IV) em razão da apreensão de 1.718 

unidades de tabaco para narguilé e papel para cigarros sem a comprovação da regular importação. A mercadoria foi avaliada pela Receita Federal em R$ 

105.358,09 e o valor dos impostos federais iludidos alcançou o valor de R$ 52.679,04. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer o 

acordo de não persecução penal, por vislumbrar indícios de conduta criminal reiterada e profissional por parte do denunciado. 3. Recurso da defesa e 

remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP, dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o 

investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações 

penais pretéritas. 5. No caso, segundo consta, foram apreendidos 1.718 unidades de tabaco para narguilé e papel para cigarros na posse do investigado 

importados irregularmente, o que resultou na ilusão de impostos no valor de R$ 52.679,04. Além disso, há a informação de que o acusado possui outros 

5 autos de infração nos últimos 5 anos, circunstâncias que indicam que o investigado atua na prática do descaminho de grande vulto de modo profissional, 
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o que impede, por consequência, o oferecimento do acordo de não persecução penal. 6. Este é, inclusive, o entendimento consolidado da 2ª CCR nos 

casos de apreensão elevada de mercadorias: IANPP 5005751-37.2020.4.04.7208, Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021; 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, todos unânimes. 

7. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e §2°, II, do CPP. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução 

dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

174. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-IANPP-5047294-28.2021.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 4628/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM PROPOR O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL NÃO DEMONSTRADA (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROPOSITURA DO ACORDO, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não 

persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que a ré foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90, na forma 

do art. 71 do CP, por realizar falsas declarações de compensação tributária (IRPJ) com a finalidade de reduzir fraudulentamente os valores dos tributos 

devidos à Receita Federal, nos anos de 2013, 2015 e 2016. 2. A Procuradora da República oficiante considerou inviável o oferecimento do acordo, uma 

vez que os fatos foram 'praticados em continuidade delitiva, o que demonstra a contumácia da denunciada, não sendo o acordo, portanto, medida suficiente 

para a adequada reprovação e prevenção do crime, conforme disposto no art. 28-A, caput do Código de Processo Penal'. 4. Recurso da defesa e remessa 

dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, §14, do CPP). 5. Inicialmente, 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, 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° 

796, de 01/02/2021, unânime). 6. No entanto, os elementos do caso específico em análise não indicam conduta criminosa habitual, reiterada ou 

profissional por parte da ré, capaz de inviabilizar o acordo. Na hipótese, foram suprimidos tributos em três anos em maneira de execução semelhante. As 

circunstâncias do delito foram normais e inerentes à espécie delitiva, sem notas extravagantes, não se revelando capazes, por si sós, de obstar o 

oferecimento do acordo. 7. Além do mais, 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. 8. Nesse ponto, cabe ressaltar que o art. 28-A do CPP prevê como 

condição para a celebração do acordo a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima. 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 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. 9. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para (re)análise dos 

requisitos exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise dos requisitos 

exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

175. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-5049991-22.2021.4.04.7000-IANPP - Eletrônico 

Voto: 4735/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o acusado foi denunciado pela prática do 

crime descrito no art. 334-A, § 1º, II, do CP. O membro do MPF deixou de propor o acordo, alegando que o réu "já foi denunciado anteriormente por 

contrabando nos autos da Ação Penal nº 50420790820204047000, ocasião em que firmou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o MPF conforme 

autos nº 50456161220204047000". Recurso da defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 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. No caso, consta notícia da existência de outra ação penal em desfavor do réu, em razão da prática de crime da mesma natureza 

(contrabando); circunstância que, segundo entendimento deste órgão revisor, impede o oferecimento de ANPP, com fundamento no art. 28-A, § 2°, II, 

do CPP. Prosseguimento da ação penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

176. 

Expediente: 

JF/PR/FOZ-IANPP-5016304-48.2021.4.04.7002 - Eletrônico 

Voto: 4923/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU 
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Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO I). RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA DEFESA. 

APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. PRECLUSÃO. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA 

CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 ANOS. 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 crime de tráfico internacional de drogas (Lei 

11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, I). 2. O Procurador da República deixou de oferecer o acordo, ao fundamento de 'estar preclusa a possibilidade de fazê-

lo, haja vista o término da instrução processual'. 3. Interposição de recuso pela defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do 

CPP. 4. Inicialmente, verifica-se que (I) o oferecimento da denúncia (16/08/2021) ocorreu após a vigência da Lei 13.964/2019. Em cota apartada, o 

membro do MPF deixou de oferecer 'a suspensão condicional do processo, bem como acordo de não persecução penal, considerando que a pena mínima 

abstratamente prevista para o delito imputado é superior aos limites legais permitidos'; (II) o acusado, por meio da DPU, em sua primeira oportunidade 

de manifestação nos autos ' resposta à acusação apresentada no dia 25/09/2021 ', requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, em seguida, 

refutou a acusação, reservando-se no direito de tecer considerações de mérito ao término da instrução processual, em sede de alegações finais. Contudo, 

nada requereu acerca do ANPP; (III) a denúncia foi recebida no dia 27/09/2021; e (IV) a defesa manifestou interesse na celebração do acordo apenas em 

alegações finais (26/10/2021). Por tais razões, constata-se que ocorreu a preclusão quanto à análise da possibilidade do oferecimento do ANPP, visto que 

a defesa não demonstrou interesse no momento adequado, mormente levando em consideração que, no caso concreto, teve oportunidade de se manifestar 

sobre a questão antes do recebimento da peça acusatória. 5. Ademais, ainda que não se entenda pela ocorrência da preclusão, na presente hipótese, a 

denúncia classificou a conduta do acusado no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 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, I (1/6 = 10 meses), totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, considerada a 

classificação jurídica feita na denúncia, observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima 

inferior a 04 anos). 6. Mesmo que se aplique a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no presente caso, o fato de o réu ser 

primário e não possuir registros de antecedentes criminais não justifica, por si só, a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar máximo, 

sendo necessário analisar as demais circunstâncias do crime. 7. Segundo consta, o denunciado foi flagrado no dia 14/07/2021, quando ingressava no 

Brasil via Ponte Internacional da Amizade, proveniente do Paraguai, transportando 24.365 gramas de maconha. Consta, ainda, que, 'ouvido em sede 

policial, o ora denunciado confirmou ter sido contratado por um indivíduo chamado B. M. para transportar a droga do Paraguai até um endereço certo 

em Foz do Iguaçu/PR, sendo que receberia R$1.000,00 por essa empreitada'. 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. Logo, considerando as circunstâncias do caso e o 

entendimento jurisprudencial acima invocado, a pena mínima do crime imputado ao réu é superior a 04 (quatro) anos. Precedentes congêneres da 2ª CCR: 

1.00.000.012197/2021-15, Sessão de Revisão 815, de 15/07/2021; 1.00.000.005928/2021-68, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021; 5001594-

17.2020.4.03.6119-ANP, Sessão de Revisão 772, de 04/06/2020; e 5009813-53.2019.4.03.6119-APN, Sessão de Revisão 770, de 25/05/2020, todos à 

unanimidade. 10. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal, seja pela preclusão ou pela ausência do requisito da pena mínima 

(inferior a 04 anos). 11. 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). 

177. 

Expediente: 

JF/PR/FOZ-5017945-42.2019.4.04.7002-APN - Eletrônico 

Voto: 4728/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA 

CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA 

PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado 

pela prática do crime previsto no art. 171, §3, do CP. 2. A Procuradora da República oficiante deixou de ofertar o acordo de não persecução penal, 

ressaltando existência de elementos que indicam conduta criminosa reiterada por parte do investigado. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª 

CCR (CPP, art. 28-A, §14). 4. Um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se 

houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. 

Considerando o referido artigo, a 2ª CCR firmou entendimento no sentido de que a existência de reiterações no nome do acusado constitui, em regra, 

óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. Processo n° 1.29.000.002053/2020-43, Sessão de Revisão n° 773, de 09/06/2020; Processo n° 

5012651-78.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. 6. No caso, conforme ressaltado pela Procuradora da República 

oficiante, 'em consulta a sites abertos na internet, percebeu-se que o denunciado é conhecido estelionatário e que responde a processos por estelionato no 

Maranhão, Ceará e em São Paulo. Em pesquisa realizada, constatou-se que ele responde a uma ação penal na Justiça Estadual do Maranhão (Evento 39-

CERTANTCRIM1), afora outro inquérito arquivado, por prescrição, sempre por condutas análogas ao objeto da presente ação penal (estelionato). Assim, 

percebe-se que o senhor C.R.M.P. faz do estelionato seu meio de vida, o que evidencia que a sua conduta é habitual, reiterada e profissional e as condutas 

anteriores e posteriores não são insignificantes'. 7. As circunstâncias como expostas de fato apontam para a existência de elementos que indicam a 

reiteração na conduta criminosa e, por consequência, impedem o oferecimento de acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, §2°, 

II, do CPP. 8. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 
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Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

178. 

Expediente: 

JF/PR/LON-IANPP-5019320-13.2021.4.04.7001 - Eletrônico 

Voto: 4822/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 4a REGIÃO NO CASO CONCRETO. 1. Ação penal em que o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto 

no art. 337-A, inciso III, do CP. 2. Após interposição de apelação, o TRF4 determinou o retorno dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de 

oferecimento de acordo de não persecução penal. 3. Oferecimento de proposta de acordo pelo Procurador da República. Discordância da defesa quanto 

às cláusulas apresentadas. As negociações foram encerradas, visto que não houve ajuste entre as partes. 4. Recurso apresentado pelo réu e 

encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que a 2a CCR/MPF possui entendimento 

firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 

das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação 

`imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 

13.964/2019'. 6. Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais 

em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 

22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 

Inclusive, foi editado o Enunciado 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' (aprovado na 198ª Sessão de Coordenação, de 30/08/2021). 7. Sobre o tema, destaca-se a 

decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a 

definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; 

II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da 

proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, 

entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, o 

Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, 

também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-

IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de processos em fase recursal, constata-

se que os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal. 10. Em face 

das decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que 

vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto é da 

Procuradoria Regional da República da 4a Região, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Registre-se que as negociações e a formalização 

do acordo (por escrito), se for o caso, deverão ser realizadas no âmbito administrativo, sem necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos 

moldes do § 3° do art. 28-A do CPP. Logo, não será necessária a autorização prevista no art. 57, XIII, da LC 75/1993, visto que o membro do MPF de 

segundo grau não oficiará perante o Juízo de primeira instância. Na presente hipótese, caso seja celebrado o acordo, o(a) Procurador(a) Regional deverá 

solicitar, pelas vias cabíveis, o encaminhamento do instrumento negocial ao órgão jurisdicional competente, para fins de homologação (§ 4° do art. 28-

A do CPP). 12. Esclarece-se, por fim, que a presente decisão - quanto à atribuição para a análise da possibilidade de propositura do acordo no caso 

concreto - não se estende para eventual fase de homologação perante o juízo de primeiro grau, tampouco para a execução do ANPP junto ao juízo da 

execução penal. 13. Necessidade de remessa dos autos ao órgão do MPF 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). 

179. 

Expediente: 

JFRJ/CAM-5004997-28.2021.4.02.5103-AP - Eletrônico 

Voto: 4596/2021 

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. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP 

NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR's. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE 

(RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal 

instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal. 2. O Procurador da 

República oficiante, inicialmente, reconheceu a viabilidade da propositura do acordo de não persecução penal e o ofertou ao acusado R.L.N. 

Posteriormente, no entanto, revendo seu entendimento anterior, considerou não ser cabível o ANPP em processos com denúncia já recebida, na linha de 

precedentes do STF e do STJ. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (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 



DMPF-e Nº 217/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 Publicação: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 75 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 5. Conforme dispõe o 

Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, 

desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar 

formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando 

da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos 

configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença 

ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, a questão 

está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no 

sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 

inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para 

consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, no caso 

concreto. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

180. 

Expediente: 

JF-RJ-5032044-51.2019.4.02.5101-*APE - Eletrônico 

Voto: 4760/2021 

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. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA 

CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CÔMPUTO DAS PENAS MÍNIMAS QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ART. 28-A DO 

CPP. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. 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. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006. 2. A Procuradora da República oficiante 

deixou de oferecer o acordo em razão da pena mínima previsa abstratamente ao tipo penal e da gravidade em concreto do crime, em razão da alta 

quantidade de drogas (mais de 2kg de cocaína). 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 4. Inicialmente, importante 

registrar que este Colegiado possui entendimento firmado pela inviabilidade da propositura do acordo de não persecução penal quando o cômputo das 

penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do 

CPP (inferior a 04 anos). 5. No caso, a denúncia classificou a conduta do denunciado no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. A pena mínima do 

crime previsto no art. 33 é de 05 anos de reclusão. Cabe considerar a fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 13.343/06 (1/6 = 

10 meses); o que totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica feita na denúncia, observa-se que a pena mínima cominada ao 

crime supera o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 4 anos). 6. Embora a defesa considere aplicável a minorante prevista no 

§4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, tese que deve ser defendida no decorrer da instrução criminal, no presente momento o Colegiado firmou entendimento 

de que prevalece o exposto pelo titular da ação penal na apresentação da denúncia. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n° 

1.00.000.005928/2021-68, Sessão de Revisão 804, de 12/04/2021, IANPP5000530-51.2021.4.04.7107, Sessão 809, de 17/05/2021; 5007273-

44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020. 7. 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). 

181. 

Expediente: 

JF-RJ-5065014-36.2021.4.02.5101-*APE - Eletrônico 

Voto: 4577/2021 

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. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO ESPECÍFICO 

PARA O ACORDO. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO 

CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os réus foram denunciados 

pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, e do art. 304, c/c art. 297, ambos na forma do art. 70, todos do Código Penal. 2. O juízo 

recebeu a denúncia em desfavor do primeiro denunciado e determinou a manifestação do MPF acerca da possibilidade de acordo de não persecução penal 

em favor de M.H.S. Ao responder, o MPF deixou de ofertar o acordo em razão da ausência de confissão formal e circunstanciada do crime. 3. 

Considerando insuficientes as razões do MPF, o juízo determinou a intimação da denunciada, que, em resposta a acusação apresentou peça de resposta à 

acusação com negativa geral e se dispôs a aceitar proposta de acordo contida na Lei 9.099/95. 4. Em nova análise, o Juízo ponderou que 'a defesa 

comunica, ainda que de forma atécnica, que a denunciada tem interesse na formalização de acordo, o que infirma o argumento apresentado pelo MPF 

para a não apresentação de proposta, uma vez que, reitero, a confissão é contraprestação da acusada no acordo de não persecução criminal, não pressuposto 

para sua admissibilidade'. 5. O Procurador da República oficiante novamente deixou de ofertar a proposta de acordo de não persecução penal, em razão 

da ausência de confissão formal e circunstanciada do crime. 6. Novamente a defesa foi intimada, com o esclarecimento de que sua manifestação deveria 

ser ater à recusa do MPF no oferecimento do acordo de não persecução penal. 7. Em resposta, a defesa solicitou remessa dos autos à 2ª CCR, com 

fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 8. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua realização 
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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. 9. 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.' 10. Vale registrar que o Enunciado 98/2ª CCR também dispõe sobre o tema, estabelecendo 

que: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os 

requisitos legais, 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'. 11. Necessidade de retorno dos autos ao 

membro do MPF oficiante 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 da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

182. 

Expediente: 

JF-RJ-5077632-13.2021.4.02.5101-*APE - Eletrônico 

Voto: 4759/2021 

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 instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime 

previsto no art. 304 do CP. O membro do Ministério Público Federal deixou de oferecer o acordo considerando a ausência de confissão formal e 

circunstanciada por parte da acusada. Discordância do juízo federal e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, §14, do CPP). O acordo de não persecução 

penal constitui um ajuste firmado entre o Ministério Público, o investigado e o seu defensor (CPP, art. 28-A, § 3°). O art. 28-A, § 14, do CPP é claro ao 

dispor que, na hipótese de o Ministério Público recusar a propositura do ANPP, a remessa ao órgão superior somente ocorrerá a pedido da parte, como 

se observa da redação do referido dispositivo: 'No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o 

investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código'. No caso, não há recurso da parte contra o não 

oferecimento do ANPP pelo MPF. Não conhecimento da remessa, uma vez que não cabe, em sede de ANPP, aplicação analógica do art. 28 do CPP no 

que diz respeito à remessa ex oficio pelo juiz, sem recurso do investigado. Natureza negocial do instituto e existência de norma específica sobre o tema 

(CPP, art. 28-A, §14). Precedente 2ª CCR: Processo n° 5021526-42.2017.4.04.7000, julgado na Sessão de Revisão n° 788, de 09/11/2020, unânime. Não 

conhecimento da remessa e devolução dos autos à origem, para a adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

183. 

Expediente: 

JF-SOR-0000746-16.2018.4.03.6110-APORD - Eletrônico 

Voto: 4708/2021 

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. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, §14, DO CPP. INFRAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS 

CONSIDERADAS INSIGNIFICANTES. APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 28-A, § 2°, II, DO CPP. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu 

foi denunciado pela prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1º, IV), tendo em vista a apreensão de 452 maços de cigarros. 2. O membro do 

MPF oficiante deixou de ofertar o acordo de não persecução penal, ressaltando que 'as folhas de antecedentes e certidões de distribuição demonstram o 

envolvimento em delitos idênticos ao tratado nestes autos (ID 37782668), sendo inquestionável a conduta delitiva habitual, a qual afasta a possibilidade 

de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, §2º, do Código de Processo Penal'. 3. Recurso da defesa e 

remessa dos autos à 2ª CCR (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, em análise aos sistemas internos, verifica-se que os procedimentos instaurados contra o investigado pelo crime 

de contrabando foram arquivados pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a baixa quantidade de cigarros apreendidos nas ocasiões. 

6. Dessa forma, embora existam registros em nome do investigado, os fatos já foram investigados e considerados insignificantes, o que, de acordo com 

o art. 28-A, §2º, II, do CPP, possibilita o oferecimento do acordo de não persecução penal. 7. Necessidade do retorno dos autos ao Procurador da República 

para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto, podendo apresentar novos elementos que comprovem a reincidência 

ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional ou ainda elementos outros que não justifiquem o acordo. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise dos requisitos 

previstos no art. 28-A do CPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

184. 

Expediente: 
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JF/SP-APN-0011252-32.2018.4.03.6181 - Eletrônico 

Voto: 4817/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO ESPECÍFICO 

PARA O ACORDO. ENUNCIADO 98 DA 2ª CCR. NECESSIDADE DE REANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CPP. 1. 

Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que os acusados foram denunciados pela prática do crime previsto 

no art. 289, § 1º, do CP. 2. O Procurador da República deixou de apresentar proposta de acordo, em virtude da ausência de confissão formal e 

circunstanciada do crime no momento da resposta à acusação. 3. Recurso do réu C. G. A. S. e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 

14, do CPP. 4. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua realização durante a negociação do 

acordo de não persecução penal (desde que preenchidos os demais requisitos), uma vez que somente nesse momento o investigado será informado sobre 

todas as consequências de seu ato. 5. A confissão faz parte dos requisitos do acordo e, sendo assim, deve ser avaliada quando este estiver sendo elaborado 

e não como requisito antecedente. Acerca do tema, dispõe a Orientação Conjunta 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. Precedente congênere da 2a CCR: 1.21.000.000497/2021-13, 

julgado na Sessão de Revisão 809, de 17/05/2021, unânime. 7. Necessidade de retorno dos autos ao membro do MPF para reanálise dos requisitos 

exigidos para a propositura do acordo, no caso concreto. Havendo discordância, faculta-se ao oficiante que, com fundamento em sua independência 

funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

185. 

Expediente: 

JF/SP-0006248-48.2017.4.03.6181-APORD - Eletrônico 

Voto: 4820/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO/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. 

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 artigo 334-A, § 1º, IV, do CP. 

2. O Procurador da República considerou não ser cabível o ANPP, visto que, no caso, a denúncia já tinha sido recebida. 3. O Juízo, preliminarmente, 

acolheu 'o quanto manifestado pelo MPF no ID 55345637, pois, de acordo com o entendimento estabelecido pelo C. STF (e, no mesmo sentido, a 6ª 

Turma do C.STJ ' Ag reg no HC 628.647,Rel Min. Laurita Vaz ' Publ no Dje 07/06/2021) considerou-se o marco temporal para a retroatividade do acordo 

de não persecução penal o recebimento da denúncia'. Em seguida, condenou o réu, à pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial 

semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa. 4. A defesa, por meio da DPU, apresentou recurso diretamente à 2a CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, 

do CPP. 5. Inicialmente, após consulta ao sistema PJe, verificou-se que não há informação acerca da interposição de apelação pelas partes, bem como 

notícia acerca do trânsito em julgado da condenação. 6. 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). 7. 

Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral 

da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a 

processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 8. Precedente do CIMPF no mesmo 

sentido: 1.33.005.000076/2021-21, julgado na 6ª Sessão Ordinária, em 18/08/2021, unânime. 9. 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). 

186. 

Expediente: 

JF/SP-0011201-21.2018.4.03.6181-APORD - Eletrônico 

Voto: 4853/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO/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. 

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. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de 

ação penal em que os réus foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, 2ª parte, ambos do Código Penal. 
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2. O Procurador da República oficiante considerou não ser cabível o ANPP após o recebimento da denúncia. 3. Requisição da defesa do réu I.D.R. de 

remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28-A, §14, do CPP. Desmembramento do feito em relação a I.D.R e remessa dos autos à 2ª CCR. 4. 

As 2ª, 4ª e 5ª CCR's formularam a Orientação Conjunta nº 03/2018, que foi revisada e ampliada a partir da edição da Lei n° 13.964/2019, e definiram, no 

item 8, a possibilidade do 'oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração 

de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal'. 5. 

Conforme dispõe o Enunciado nº 98 desta 2ª CCR: 'É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do 

trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade 

de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em 

curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido 

nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos 

com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.' 6. Ademais, 

a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 

manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam 

em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019.' 7. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República 

oficiante para consideração do entendimento firmado pela 2ª Câmara, bem como (re)análise dos requisitos exigidos para a eventual propositura do acordo, 

no caso concreto. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

187. 

Expediente: 

TRF4-ACR-5005672-03.2016.4.04.7110 - Eletrônico 

Voto: 4816/2021 

Origem: DIOCRIM/PRR4ª - DIVISÃO DE OFÍCIOS CRIMINAIS DA PRR 4ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

RECURSO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. AÇÃO 

EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. AÇÃO AINDA EM TRÂMITE NO 

SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO 

PELO TRF4. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4a REGIÃO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DAS 

DECISÕES PROFERIDAS ANTERIORMENTE. REMESSA DOS AUTOS AO PGR (ART. 49, VIII, DA LC 75/93). 1. Ação penal em que o réu foi 

condenado pela prática do crime previsto no art. 168-A, § 1º, inciso I, do CP. 2. Após interposição de apelação e remessa dos autos ao TRF4, a 7a Turma 

manteve a condenação do réu, mas concomitantemente reconheceu a possibilidade de eventual acordo de não persecução penal. Em seguida, o tribunal 

determinou a baixa dos autos ao juízo de origem, para fins de apreciação pelo Ministério Público Federal sobre a oferta de proposta de ANPP, com a 

suspensão do prazo recursal. 3. Este órgão revisor, ao analisar conflito negativo de atribuição entre membros do MPF, decidiu, na Sessão de Revisão 

804, de 12/04/2021, pela 'atribuição da Procuradoria Regional da 4ª Região para oficiar nos acordos de não persecução penal em recursos pendentes de 

apreciação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região'; decisão que não sofreu reparos após a oposição de embargos de declaração pelo membro oficiante 

na PRR da 4a Região (Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021). 4. Irresignado, o Procurador Regional da República oficiante interpôs o presente recurso 

em face da decisão deste Colegiado, pelas seguintes razões: (a) esgotamento da instância recursal, visto que 'a augusta Corte Regional, ao prolatar o 

venerando acórdão à altura do evento n.º 13 do feito subjacente, decidiu dar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao apelo defensivo, 

esgotando, com isso, a instância recursal, sendo que, a remessa dos autos à origem, é apenas o consectário lógico de tal situação processual'; (b) óbice de 

ordem legal, porquanto 'a pactuação deveria ser levada à homologação junto ao juízo perante o qual seria exigido o cumprimento das prestações 

estipuladas no instrumento, em primeiro grau, obrigando o membro da Procuradoria Regional da República da 4ª Região a obter designação junto ao 

Conselho Superior do Ministério Público Federal para pleitear a efetivação do tanto quanto se comprometeu o réu frente a órgão jurisdicional diverso do 

previsto para sua categoria'; e (c) preclusão da questão do foro competente para homologação do eventual acordo de não persecução penal. 

Subsidiariamente, solicita a designação de outro membro oficiante na Procuradoria Regional da República da 4ª Região para examinar o cabimento do 

acordo. 5. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, para eventual juízo de retratação. 6. Inicialmente, verifica-se que não assiste razão ao membro recorrente 

quanto ao argumento do esgotamento da instância recursal. O que se tem nos autos é a suspensão dos prazos para interposição de recursos cabíveis contra 

o acórdão proferido pela 7a Turma do TRF da 4a Região, até a definição da questão relacionada ao ANPP. Logo, observa-se que os autos ainda estão 

tramitando no segundo grau, não ocorrendo o trânsito em julgado ou a remessa às instâncias superiores. 7. Importante registrar que a 2a CCR/MPF possui 

entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação 

Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento 

pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal 

tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei 

nº 13.964/2019'. 8. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, este Colegiado, no 

julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou seu 

entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. Inclusive, foi editado o 

Enunciado 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" (aprovado na 198ª Sessão de Coordenação, de 30/08/2021). 9. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito 

de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a definição do membro 

com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se 

falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do 

ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado 

pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 10. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já 
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decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal 

com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-

61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 11. 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. 12. Manutenção das decisões 

proferidas nas Sessões 804 e 817, em conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares no âmbito do MPF, com a ressalva da designação 

de outro membro da Procuradoria Regional da República da 4a Região, em respeito à independência funcional do ora recorrente, para a análise da 

possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto. 13. Registre-se que as negociações e a formalização do acordo (por escrito), se for o caso, 

deverão ser realizadas no âmbito administrativo, sem necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos moldes do § 3° do art. 28-A do CPP. 

Logo, não será necessária a autorização prevista no art. 57, XIII, da LC 75/1993, visto que o membro do MPF de segundo grau não oficiará perante o 

juízo de primeira instância. Na presente hipótese, caso seja celebrado o acordo, o(a) Procurador(a) Regional deverá solicitar, pelas vias cabíveis, o 

encaminhamento do instrumento negocial ao órgão jurisdicional competente, para fins de homologação (§ 4° do art. 28-A do CPP). 14. Esclarece-se, por 

fim, que a presente decisão - quanto à atribuição para a análise da possibilidade de propositura do acordo no caso concreto - não se estende para eventual 

fase de homologação perante o juízo de primeiro grau, tampouco para a execução do ANPP junto ao juízo da execução penal. 15. Remessa dos autos ao 

Procurador-Geral da República, nos termos do art. 49, inciso VIII, da LC 75/93. 

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 art. 49, inc. VIII, da Lei Complementar nº 75/93, nos termos do voto do(a) relator(a). 

188. 

Expediente: 

1.00.000.017919/2021-10 - Eletrônico 

Voto: 4924/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA REDISTRIBUIÇÃO DE ACERVO 

PROCESSUAL A UM ÚNICO OFÍCIO. RECEBIMENTO DA DEMANDA COMO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62, 

VII). NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME ENTRE OS OFÍCIOS, OBSERVADAS AS PARTICULARIDADES CONTIDAS NA 

PORTARIA Nº 578, DE 20 DE JUNHO DE 2014 (PR/RJ) E EVENTUAIS CONEXÕES PROBATÓRIAS. 1. Procedimento Administrativo instaurado 

a partir de ofício encaminhado pela Procuradora da República oficiante no 32º ofício da PR/RJ, no qual solicita à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 

o reexame da redistribuição de 29 procedimentos investigatórios referentes aos crimes praticados em detrimento dos Fundos de Pensão PETROS (6), 

POSTALIS (17) e SERPROS (6), por ocasião da remoção do Procurador da República oficiante no 42º ofício e com designação especial para atuar nos 

referidos procedimentos. 2. Inicialmente, o procedimento foi distribuído para a Coordenação do Colegiado, contudo, verificou-se que a demanda envolve 

possível conflito de atribuição entre órgãos do Ministério Público Federal, nos termos do inciso VII do art. 62 da Lei Complementar nº 75/1993, razão 

pela qual os autos foram remetidos para a Revisão da 2ª CCR, na forma regimental. 3. Segundo consta, em síntese, o acervo ora questionado fora 

originariamente formado e concentrado no 42º Ofício Criminal, uma vez que o Procurador da República titular possuía designação especial para atuação 

nos feitos relacionados ao tema, em razão de sua participação na Operação Greenfield e Recomeço I e II. Com a remoção do referido Procurador e sem 

que se tenha notícia da existência de nova designação especial, todo o acervo foi deslocado em bloco do 42º Oficio Criminal, ao qual se encontravam 

vinculados, para o 32º Ofício Criminal. 4. A Procuradora titular do 32º Ofício, considerada como suscitante, solicitou ao GAECO-MPF/RJ que assumisse 

o acervo de forma exclusiva, tendo o grupo negado o pedido e oferecido apenas auxílio. Diante disso, a ora suscitante solicitou à 2ª CCR: a) reexame do 

despacho proferido pelo GAECO-MPF/RJ para se reconhecer a atribuição direta e exclusiva do grupo para atuar nos procedimentos investigatórios, 

procedimentos de cooperação jurídica internacional, inquéritos policiais, medidas cautelares e ações penais referentes aos crimes praticados em 

detrimento dos Fundos de Pensão PETROS, POSTALIS e SERPROS; b) afastada a hipótese de atuação exclusiva, postulou o reconhecimento da 

necessidade de equacionamento e distribuição igualitária de tais feitos entre todos os Ofícios Criminais, e eventualmente entre os Ofícios do Núcleo de 

Combate a Corrupção ' NCC, na forma da decisão do Vice-Procurador-Geral da República Dr. Humberto Jacques de Medeiros no PGEA n.º 

1.00.000.017505/2020-18 e no Despacho n.º 22016/2021 do GAECO-MPF/RJ; c) no caso do não atendimento das demandas acima, pugnou pelo 

reconhecimento da atribuição para condução dos feitos ao 42º Ofício Criminal da PR/RJ, tendo em vista que o atual titular sucedeu o Procurador da 

República removido. Dr. Paulo Gomes, então titular dos mencionados casos, nos termos do art. 6º da Portaria PRRJ nº 578, de 20 de junho de 2014. 5. 

Conflito de atribuições (LC 75/93, art. 62, VII). 6. Primeiramente, cabe afastar a possibilidade de o GAECO-MPF/RJ atuar de forma exclusiva na 

condução de todos os procedimentos criminais referentes aos fundos de pensão elencados pela Procuradora da República ora suscitante. Isso porque, 

conforme estabelece os arts. 2º e 4º da Resolução CSMPF 146/2013, responsável pela criação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado no âmbito do Ministério Público Federal, os GAECOs têm por finalidade prestar auxílio aos Procuradores Naturais de primeiro, segundo ou 

terceiro graus (inclusive os de competência originária) no combate à criminalidade organizada em âmbito nacional e atuarão de forma integrada com o 

Procurador Natural, bem como com aquele que, em tese, tenha atribuição para atuar no feito judicial futuro. 7. No âmbito da PR/RJ, a Portaria PRRJ nº 

44, de 21 de janeiro de 2021, que Institui e regulamenta o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no âmbito do Ministério Público 

Federal no Rio de Janeiro (GAECO-MPF/RJ), estabelece que a atuação do grupo ocorrerá 'quando solicitada a sua intervenção, para atuação conjunta 

nos trabalhos desenvolvidos pelos Procuradores Naturais de cada procedimento investigativo ou processo judicial, ou isoladamente em caso de 

afastamento do Procurador Natural ou em se tratando de feito distribuído a Ofício Vago'. 8. Logo, verifica-se que os GAECOs foram instituídos com o 

objetivo de apenas prestar auxílio aos membros do MPF responsáveis pela condução de investigações complexas envolvendo a atuação do crime 

organizado, sendo que, no âmbito da PR/RJ, a atuação isolada somente ocorrerá em hipóteses excepcionais após a anuência em conjunto pelo Procurador-

Chefe e pelo coordenador de área (art. 2º, §9, da Portaria PRRJ nº 44, de 21 de janeiro de 2021). 9. Na hipótese, além da inexistência de previsão legal 

para que o GAECO atue de forma exclusiva na condução de procedimentos criminais, no caso da PR/RJ, a atuação isolada se daria apenas em hipóteses 

excepcionais que não se enquadram na situação em análise. Verifica-se, ainda, que a complexidade que envolve o acervo processual ora questionado 

refere-se ao grande volume de procedimentos tratando do mesmo tema e não pela existência de grupo criminoso interligando todos os fatos investigados. 

Atribuição exclusiva afastada. 10. Embora a Procuradora ora suscitante tenha apontado a possibilidade de o sucessor do ofício assumir o acervo deixado 

pelo Procurador da República removido, tenho que o caso guarda particularidades que afastam a aplicação da regra contida no art. 6º da Portaria nº 578, 

de 20 de junho de 2014, que assim dispõe: 'a alteração de titularidade de um ofício dele não desvincula os inquéritos policiais, notícias de fato e feitos 
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judiciais a ele correspondentes'. 11. Conforme esclarecido nos autos, todo o acervo estava concentrado no 42º Ofício em razão da existência de designação 

especial, ou seja, a livre distribuição foi afastada para atender demanda específica. 12. Ao ser removido, o Procurador titular do 42º Ofício esclareceu ter 

contatado os servidores responsáveis pela redistribuição de feitos na PR-RJ, com ciência à então coordenadora criminal, para informar o seu desligamento 

das designações especiais, solicitando aos setores pertinentes a redistribuição dos feitos, conforme as regras internas da PR-RJ. 13. A providência adotada 

pelo referido Procurador foi acertada na medida em que os procedimentos não haviam passado por livre distribuição e, com o cancelamento da designação 

especial, os feitos deveriam ter sido livremente distribuídos, em observância à regra geral, justamente para evitar a sobrecarga que motivou a instauração 

do presente procedimento. 14. Assim, a redistribuição dos procedimentos aparenta ser a solução necessária para a atuação equilibrada e eficiente das 

investigações. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da remessa como conflito negativo de 

atribuições e decidiu pelo não conhecimento, com retorno dos autos para distribuição de acordo com as regras da unidade, nos termos do voto da relatora. 

189. 

Expediente: 

1.29.012.000006/2021-15 - Eletrônico 

Voto: 4691/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. AÇÃO EM FASE 

RECURSAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÕES DO PGR, DA 2a CCR E DO CIMPF 

PELA ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2o GRAU DO MPF QUANTO À ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANPP EM AÇÕES PENAIS COM 

SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU E QUE AGUARDAM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO 

DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4a REGIÃO NO CASO CONCRETO. 1. Ação penal em que o réu foi condenado, em 

primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990. 2. Após interposição de apelação, o TRF4 determinou o retorno 

dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 3. O Procurador da República oficiante na PRM 

de Bento Gonçalves/RS deixou de oferecer o acordo, em razão do valor total objeto da sonegação fiscal. Em seguida, houve recurso da defesa. 4. A 2a 

CCR deliberou, na Sessão de Revisão 792, de 14/12/2020, pela devolução dos autos ao membro do MPF oficiante, para (re)análise dos requisitos exigidos 

para a propositura do acordo, haja vista a inexistência de previsão legal estipulando valor máximo do prejuízo como condição para o seu oferecimento. 

5. Em nova manifestação, o Procurador da República informou que 'determinou a instauração de Procedimento Administrativo (PA) a fim de que a 

Procuradoria Regional da República da 4ª Região avalie o cabimento de eventual Acordo de Não Persecução Penal'. 6. O Procurador Regional da 

República suscitou o presente conflito negativo de atribuição. Requereu desde logo, caso o órgão revisor decida pela atribuição do membro da PRR da 

4a Região, que (a) seja examinada a incidência do art. 57, XIII, da LC 75/1993; e (b) seja designado outro membro para dar continuidade ao feito, tendo 

em vista a sua independência funcional. 7. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 8. Inicialmente, importante registrar 

que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 

98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, 

submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do 

Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, 

quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 9. No que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase 

recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 

22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 

Inclusive, foi editado o Enunciado 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' (aprovado na 198ª Sessão de Coordenação, de 30/08/2021). 10. Sobre o tema, destaca-se a 

decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a 

definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; 

II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da 

proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, 

entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 11. Da mesma forma, o 

Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, 

também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-

IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 12. Ademais, nas hipóteses de processos em fase recursal, constata-

se que os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal. 13. Em face 

das decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que 

vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto é da 

Procuradoria Regional da República da 4a Região. 14. Designação de outro membro do MPF com atuação na PRR da 4a Região, em respeito à 

independência funcional do ora suscitante. 15. Registre-se, por fim, que as negociações e a formalização do acordo (por escrito), se for o caso, deverão 

ser realizadas no âmbito administrativo, sem necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos moldes do § 3° do art. 28-A do CPP. Logo, não 

será necessária a autorização prevista no art. 57, XIII, da LC 75/1993, visto que o membro do MPF de segundo grau não oficiará perante o Juízo de 

primeira instância. Na presente hipótese, caso seja celebrado o acordo, o(a) Procurador(a) Regional deverá solicitar, pelas vias cabíveis, o 

encaminhamento do instrumento negocial ao órgão jurisdicional competente, para fins de homologação (§ 4° do art. 28-A do CPP). 

Deliberação: 

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

relator(a). 

190. 

Expediente: 

1.29.012.000433/2020-12 - Eletrônico 

Voto: 4737/2021 
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Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DESCRITO NO ART. 171, § 3º, DO CP. 

SUPOSTO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PARTICULARES EM PERÍODOS CONCOMITANTES COM AS FUNÇÕES DO CARGO DE 

DOCENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL. INDÍCIOS DE QUE AS 

CONDUTAS ILÍCITAS OCORRERAM ATÉ O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM O IFRS. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA 

REPÚBLICA SUSCITANTE. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista o relato 

de que o investigado exerceu atividades particulares remuneradas na constância do regime de dedicação exclusiva do cargo de docente do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), sem comunicação à instituição de ensino. 2. O Procurador da República 

oficiante na PR/RS promoveu a declinação de atribuições em favor da PRM de Bento Gonçalves/RS, ao fundamento de que, "permanecendo as práticas 

delitivas até o encerramento do vínculo de G. S. L. com o IFRS, em 17/11/2019, e considerando que a atividade docente com dedicação exclusiva foi 

exercida no Campus Avançado Veranópolis de 15/06/2016 a 17/11/2019, constata-se que o período mais extenso da aventada prática delitiva 

(potencialmente, a envolver o maior número de condutas caracterizadoras de crime decorrente da fraude ao regime de DE) ocorreu no Município de 

Veranópolis. Ademais, tratando-se de crime continuado, deve preponderar a atribuição do órgão do MPF já prevento para exame dos fatos (PRM/Bento 

Gonçalves)". 3. O Procurador da República com atuação em Bento Gonçalves suscitou o presente conflito negativo de atribuições, alegando que há 

"indícios da prática do delito de estelionato majorado, previsto no art. 171, caput e §3º, do Código Penal, tão somente nos lapsos temporais compreendidos 

entre 05/08/2013 e 27/07/2014 e 06/08/2015 e 30/12/2015, período em que o investigado encontrava-se vinculado ao Campus de Osório". 4. Remessa 

dos autos à 2a CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 5. Assiste razão ao Procurador da República suscitado, uma vez que há elementos 

de prova mínimos que indiquem que o ora investigado continuou exercendo atividades particulares durante o período em que lecionou no Campus de 

Veranópolis (de 15/06/2016 a 17/11/2019). 6. Constam dos autos, entre outras, as seguintes informações: "Em contato telefônico, o investigado confirmou 

a venda do Curso de Youtuber, tendo realizado 2 turmas do respectivo curso nos meses de outubro e novembro de 2016 e, por e-mail, informou sobre 

uma turma prevista para março/2017, com custo de R$ 990,00 (PRM-BGO-RS-00000144/2017). Em pesquisa na internet (PRM-BGO-RS-

00000144/2017): - foi possível recuperar do cache do Google as publicações realizadas pelo perfil 'geanderson.empreendedor' no Facebook, conforme 

relatado na representação, e verificar a oferta do Curso de Youtuber pelo valor de R$ 1.500,00". Ou seja, a colheita de tal prova não se limitou à declaração 

do ora investigado por meio de contato telefônico. 7. Atribuição do Procurador da República suscitante, com atuação na PRM - Bento Gonçalves/RS, 

para prosseguir com as investigações. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

191. 

Expediente: 

1.30.001.003030/2021-14 - Eletrônico 

Voto: 4880/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. CRIME DE FALSIDADE 

IDEOLÓGICA (CP, ARTS. 299). APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA NO MOMENTO 

DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INVERÍDICAS, INDEPENDENTE DO RESULTADO. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Trata-se de 

notícia de fato autuada a partir de comunicação efetuada pela Procuradoria-Geral do Município de Mesquita/RJ, informando que ex-servidora acumulou 

cargos ilicitamente enquanto exercia suas funções na Prefeitura Municipal de Mesquita. 2. Segundo consta, a investigada foi empossada no cargo de 

professor no município de Mesquita/RJ, em 04/02/2011, sendo este seu segundo cargo, já que também era servidora na Secretaria Estadual de Educação. 

Ocorre que, em 12/04/2017, a investigada passou a ocupar um terceiro cargo público como professora no Colégio Pedro II, situado em São Cristóvão/RJ, 

momento em que declarou tão somente o cargo exercido junto à Secretaria Estadual de Educação, omitindo, assim, o ocupado em Mesquita/RJ. 3. O 

Procurador da República oficiante na PR/RJ promoveu o declínio de atribuições à PRM-São João do Meriti/RJ, uma vez que o objetivo do presente 

procedimento é 'apurar a acumulação de cargos na Prefeitura Municipal de Mesquita no período compreendido entre maio a novembro de 2019'. 4. Ao 

receber os autos, a Procuradora da República oficiante na PRM-São João de Meriti/RJ suscitou o presente conflito de atribuições, ressaltando que, no 

caso, o fato a ser apurado é o crime de falsidade ideológica (CPP, art. 299), que se consuma no momento em que a declaração falsa é formalizada. 5. 

Revisão do conflito de atribuições (LC 75/93, art. 62, VII). 6. Verifica-se que, no caso, embora a acumulação ilícita de cargos tenha sido verificada pela 

prefeitura de Mesquita/RJ, nota-se que as informações inverídicas foram prestadas ao Colégio Pedro II, situado no bairro de São Cristóvão/RJ. Verifica-

se, assim, que o presente procedimento apura a prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), delito de natureza formal que se consuma, em 

regra, com a inserção de informações inverídicas no documento, independente do resultado. Logo, aplica-se à presente hipótese o disposto no art. 69, I, 

c/c art. 70, ambos do CPP, de modo que a competência para e julgar o crime em comento deve ser fixada pelo lugar da infração. 7. Considerando a 

prestação de informações falsas perante instituição localizada em bairro situado na cidade do Rio de Janeiro, voto pela procedência do conflito negativo 

de atribuições e, assim, pela atribuição do Procurador da República oficiante no Rio de Janeiro/RJ, ora suscitado, para prosseguir na investigação. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

192. 

Expediente: 

1.34.001.004908/2021-81 - Eletrônico 

Voto: 4692/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 

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

Ementa: 

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDA FALSA POR 

MEIO DE UM SÍTIO ELETRÔNICO. OS PRINCIPAIS INDÍCIOS INDICAM QUE OS ILÍCITOS FORAM PRATICADOS EM SÃO PAULO. 

ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível prática dos crimes previstos nos 

arts. 287 e 289 do CP, tendo em vista a suposta comercialização de moeda falsa através de um site. 2. O Procurador da República oficiante na PR/SP 

promoveu a declinação de atribuições em favor da PR/DF, visto que, após diligência, verificou-se que o site ' retirado do ar ' estava registrado em nome 

de pessoa jurídica situada em Brasília. 3. O Procurador da República com atuação em Brasília suscitou o presente conflito negativo de atribuições, 

alegando que 'o simples fato do site questionado estar registrado a partir de empresa sediada nesta capital federal não é circunstância suficiente para 

determinar que os crimes noticiados tenham sido aqui praticados, haja vista a possibilidade de criação do cadastro tão somente para a ativação da página 

na internet. Demais disso, as capturas de tela acostadas à notícia crime evidenciam que além dos números de telefone vinculados aos perfis no whatsapp 

e nas páginas no Instagram e Facebook, o endereço disponibilizado para a retirada das cédulas falsas (...) remonta ao Estado de São Paulo'. 4. Remessa 

dos autos à 2a CCR/MPF, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/1993. 5. Assiste razão ao Procurador da República suscitante, uma vez que os principais 

indícios indicam que os ilícitos foram praticados em São Paulo/SP, mormente em razão do endereço disponibilizado para a retirada das notas. 6. 

Atribuição do Procurador da República suscitado, com atuação na PR/SP, para prosseguir com as investigações. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

193. 

Expediente: 

JF/CE-0810165-80.2019.4.05.8100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4847/2021 

Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRATICA DE CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 297 E 304 DO CP. APRESENTAÇÃO 

DE DOCUMENTO FALSIFICADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO ' COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 32 ' 2ª CCR). CONDUTAS ILÍCITAS IMPUTADAS A CIVIS. HIPÓTESE DE 

NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART. 142 DA CF/88. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta pratica de crimes previstos nos arts. 297 e 304 do CP, em razão da apresentação, por 

civis, de documento falsificado (Relatório de Medição de Veículo Tanque Não Regulamentado) ao Exército Brasileiro ' Coordenação da Operação Pipa. 

2. Promoção de declínio de atribuições. Argumentos, em síntese, de que: i) 'As disposições contidas na legislação militar define os bens jurídicos a serem 

protegidos pela ordem castrense, nos termos do Art. 9º, inciso III, alínea `a', do Código Penal Militar, que são o Patrimônio sob a Administração Militar 

e a Ordem Administrativa Militar. Vejamos: `Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: III ' os crimes praticados por militar da reserva, 

ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos 

seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar.' ii) ''o só fato de a Operação Pipa ser uma 

ação do governo federal não basta, por si só para caracterizar as situações descritas no art. 109, IV, da Constituição Federal, uma vez que o 

acompanhamento da execução e fiscalização da prestação dos serviços fica sob responsabilidade de uma instituição militar, no caso, o Exército Brasileiro, 

qualquer ocorrência criminosa em torno da contratação ou execução do seu objeto fim, que é a entrega d'água, atinge bens jurídicos tutelados pelo Código 

Penal Militar (CPM), tendo em vista que o pipeiro celebra Contrato Administrativo, para prestação de serviços públicos de distribuição de água a famílias 

que sofrem com essa escassez.' iii) 'Na prática, o Exército Brasileiro responsabiliza-se pela contratação, prestação de contas, pagamento e fiscalização da 

execução da Operação Carro-Pipa, de modo que os fatos narrados amoldam-se aos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso 

previstos, respectivamente, nos arts. 311 e 315 do Código Penal Militar'' iv) ''houve a instauração de Inquérito Policial Militar a fim de apurar os fatos 

aqui narrados'', ''a vista de se evitar a ocorrência de bis in idem, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o julgamento da 

causa.' 3. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). 4. Para se definir se um delito é militar em tempo de paz, antes da análise do 

art. 9º do Código Penal Militar, é necessária a verificação dos critérios que a Constituição Federal apresenta para o conceito. Nesse sentido, o art. 142 da 

Constituição Federal traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação das normas relativas aos militares: a hierarquia e a 

disciplina. Em observância a esses valores, a Carta Magna previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição específica a fim 

de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. 5. Assim, o 

Direito Penal Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina e as instituições militares. Nesse sentido: 

Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, sentença de 16/02/2017; STF, RHC 157.308/MS, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, julgado em 14/08/2018; STF, HC 117.254/PR, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014; STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, 

julgado em 01/03/2011; STF, ADI 5032, protocolada em 20/08/2013 (ainda em trâmite; STF, ADI 5901, protocolada em 26/02/2018 (ainda em trâmite); 

Parecer MPF no Conflito de Competência nº 157.530/MG, em 25/04/2018; Nota Técnica n° 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF. 6. A 

competência da Justiça Castrense para o julgamento de civis em tempo de paz apenas deve ser reconhecida em casos excepcionais e com ponderação, 

em estrito cumprimento ao disposto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, que estabelece: "ninguém será processado nem sentenciado senão pela 

autoridade competente". Para tanto, há que ser analisado o objetivo da conduta do civil, ou seja, se havia a intenção do agente civil em atingir a instituição 

militar em algumas de suas funções tipicamente militares, caso contrário, o crime terá natureza comum, da competência da justiça comum. 7. No presente 

caso, a conduta ilícita em apuração não traduz ofensa aos bens jurídicos previstos no art. 142 da Constituição Federal (defesa da Pátria, garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem), de modo que não se verifica a competência da Justiça Militar. 8. Não homologação do declínio de atribuições 

e devolução dos autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que requeira, com 

fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS. 

194. 

Expediente: 
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1.00.000.013977/2021-74 – Eletrônico 

(JF/PR/CUR-5038230-62.2019.4.04.7000-IP) 

Voto: 4636/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (ARTIGO 19 DA LEI 

7.492/86). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, COM 

REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). PENDENTES DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ELUCIDAR OS FATOS. ARQUIVAMENTO 

PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no artigo 19 da 

Lei 7.492/86, consistente na obtenção de financiamento fraudulento de veículo por 5 investigados. 2. Em relação a T.V.A, A.L.M. o MPF considerou 

possível o oferecimento do acordo de não persecução penal. Quanto a A.P., o acordo deixou de ser proposto uma vez que o investigado foi beneficiado 

por transação penal nos 5 anos anteriores ao cometimento da presente infração (CPP, art. 28-A, §2º, III. 3. No que toca a T.R.C., o MPF considerou que, 

embora beneficiado com o valor do financiamento fraudulento, 'não há elementos suficientes para relacioná-lo ao delito em tela, bem como que foram 

exauridas, aparentemente, as diligências adequadas e possíveis à conexão do investigado com o delito investigado. Assim, entendo que o arquivamento 

presente feito em face de T.R.C. é medida que se impõe, o que faço com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal'. 4. Discordância do 

magistrado quanto ao arquivamento em relação a T.R.C. (CPP, art. 28, com redação anterior à Lei 13.964/2019). 5. Conforme destacado pelo magistrado, 

restam diligências pendentes capazes de elucidar os fatos e apontar o possível paradeiro de T.R.C, como a oitiva de F.F.M., que afirmou ter 'trabalhado 

com T.R.C de 2012 a 2018 e "emprestado o nome" para ele abrir a referida empresa de modo que pareceu ter bastante contato com ele. Outrossim, 

nenhum dos outros investigados (. . .) teriam sido ouvidos novamente, em sede policial, após o apontamento de T.R.C., a fim de esclarecer se lhe 

conheciam e sabem sobre o paradeiro dele'. Acrescenta o magistrado, ainda, que 'não há no inquérito consulta a certidões de antecedentes em sistemas 

disponíveis ao órgão ministerial (por exemplo o Oráculo), tampouco pedido para que o Juízo afaste o sigilo deste, a fim de buscar por endereços em 

sistemas como RENAJUD e BACENJUD. Ocorre que a maior parte do montante obtido a título de financiamento, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 

teria sido transferida para contas vinculadas ao investigado T.R.C.'. 6. Assim, pendente diligências capazes de elucidar os fatos, torna-se prematuro o 

arquivamento dos autos no presente estágio das investigações. 7. Não homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

195. 

Expediente: 

1.25.008.000995/2021-47 - Eletrônico 

Voto: 4843/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. 

NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a ocorrência do crime de descaminho, tendo em vista a 

apreensão, no dia 12/03/2020, de 376 produtos eletrônicos de origem estrangeira, sem documentação probatória de sua regular importação. Mercadorias 

avaliadas em R$ 62.921,19. Tributos federais iludidos (II + IPI) no importe de R$ 19.708,78. 2. Da análise dos autos, observa-se que o investigado possui 

extenso histórico de autuações aduaneiras e outros procedimentos criminais nos últimos cinco anos, pela prática de ilícitos da mesma espécie. 3. O 

membro do MPF promoveu o arquivamento, alegando que, 'Em que pese o cálculo realizado e o histórico de autuações, verifica-se não evidenciado que 

as mercadorias são provenientes do exterior, vez que apreendidas em circunstâncias nas quais não se pode inferir a transnacionalidade da conduta, 

porquanto haviam sido despachadas de Telêmaco Borba/PR e encontravam-se em Ponta Grossa/PR no momento da apreensão, ou seja, não existe ligação 

alguma entre os bens apreendidos e o exterior. Ainda que fosse instaurado inquérito policial e nele se comprovasse que os bens foram adquiridos no 

exterior, ainda isso não inquinaria de ilicitude a conduta de E., visto que a mercadoria pode sim ter sido adquirida no exterior, mas de acordo com as 

normas aplicáveis à hipótese'. 4. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). 5. Inicialmente, registra-se que a 2a CCR possui entendimento de 

que 'O crime de descaminho será sempre da competência da Justiça Federal pela simples constatação de que o delito é praticado em detrimento de 

interesse da União e sua caracterização independe da participação do agente na internação do produto no país. Precedente da 2ª CCR: PRM/SJR-

3409.2017.000185-3-INQ, 719ª Sessão de Revisão, de 09/07/2018' (JF/SP-0004104-38.2016.4.03.6181-INQ, Sessão de Revisão 725, de 26/09/2018). 6. 

No caso, houve apreensão de mercadorias estrangeiras e não há comprovação da licitude de sua introdução no território nacional; fatos que caracterizam, 

em tese, o crime de descaminho. Ademais, levando em consideração todas as apreensões em desfavor do investigado, verifica-se que a soma dos tributos 

iludidos totaliza valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para 

prosseguir na persecução penal, com fundamento no Enunciado 49 da 2a CCR. 8. Registra-se, ainda, a necessidade de o membro do MPF a ser designado 

apurar todo conjunto probatório, verificando a possibilidade de apensamento dos demais procedimentos investigatórios já existentes e de eventuais novos 

que, porventura, venham a ser instaurados em desfavor do investigado pela prática do crime de descaminho. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

196. 

Expediente: 

JF-RJ-5061792-31.2019.4.02.5101-INQ - Eletrônico 

Voto: 4664/2021 

Origem: GABPR24-RABS - RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
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Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 171, §3º, do CP, decorrente de empréstimo bancário 

consignado não reconhecido pela ora noticiante. Após a instrução do feito, verificou-se que não houve nenhuma fraude junto à Caixa Econômica Federal, 

mas a obtenção fraudulenta de um empréstimo bancário consignado junto a um banco privado, que gerou o débito de valores não reconhecidos na conta 

da noticiante mantida na Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Caso em que não houve 

envolvimento da empresa pública no episódio investigado, exceto pelo fato de que a vítima mantinha conta corrente naquela instituição. Prejuízo 

suportado unicamente pelo particular e/ou pelo banco privado que concedeu o empréstimo fraudulento. 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. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 1.14.000.000538/2020-25, Sessão de Revisão n° 766, de 06/04/2020, unânime; Processo n° 

1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão n° 761, de 10/02/2020, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

197. 

Expediente: 

1.14.000.001101/2021-90 - Eletrônico 

Voto: 4569/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal. Representação encaminhada pela Secretaria da Mulher da Câmara de Deputados, noticiando 

a possível ocorrência dos crimes de ameça (CP, art. 147), racismo (art. 20, Lei nº 7.716/89) ou injúria racial (CP, art. 140, §3º) contra a prefeita do 

município de Cachoeira/BA. Além disso, foram apontados crimes de homicídio (CP, art. 121) praticados em face de pessoas ligadas ao grupo político da 

prefeita. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Em relação ao crime de ameaça, verifica-se que os fatos se deram entre 

particulares, sem notícia do envolvimento de autoridade pública federal no exercício de suas funções. Quanto ao crime de injúria racial, aplica-se ao caso 

o disposto no Enunciado nº 85 da 2ª CCR/MPF, o qual dispõe que 'Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal do crime de 

injúria racial (CP, art. 140, § 3º), ainda que praticado pela rede mundial de computadores, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica de competência 

federal ou tiver conexão com crime federal'. Com relação aos ataques supostamente racistas (art. 20 da Lei nº 7.716/89), a prefeita foi instada a enviar ao 

MPF as mensagens que dissessem respeito aos crimes de racismo na internet, mas quedou-se inerte. A Delegada de Polícia Civil de Cachoeira informou 

que 'em relação ao racismo de que teria sido vítima a atual prefeita de Cachoeira, não houve registro na forma de ocorrência quando do cometimento do 

delito'. Os supostos crimes de homicídio também não envolvem pessoas ou bens que justifiquem a atuação do Ministério Público Federal. Neste ponto, 

verifica-se que, conforme informações trazidas aos autos, o Ministério Público estadual está acompanhando as investigações que vêm sendo 

desenvolvidas pela Polícia Civil da Bahia. 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). 

198. 

Expediente: 

1.14.000.002144/2021-92 - Eletrônico 

Voto: 4725/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de suposta prática de 

crime contra a economia popular ('pirâmide financeira'). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). A captação de recursos com a 

utilização de pirâmide financeira não se enquadra no conceito de atividade/instituição financeira e, por consequência, na hipótese, não há crime contra o 

sistema financeiro nacional. Afastada, nesses termos, a possibilidade de processamento do feito perante a Justiça Federal. Aplicação do Enunciado 498 

da Súmula do STF: 'Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular'. Inexistência 

de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio em favor do 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

199. 

Expediente: 

1.14.000.002465/2021-97 - Eletrônico 

Voto: 4806/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 
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Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata a 

ocorrência de invasões semanais de terreno particular, o que configuraria, em tese, o crime de esbulho possessório. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexiste, na manifestação apresentada, qualquer circunstância que denote lesão a bens, serviços ou interesses da União, de 

autarquia ou de empresa pública federal (art. 109, IV, da Constituição Federal), condição necessária à determinação da competência da Justiça Federal e 

da atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

200. 

Expediente: 

1.16.000.002800/2021-82 - Eletrônico 

Voto: 4594/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. A noticiante relata que vem 

sofrendo perseguição, xingamentos e agressões físicas por parte de determinada senhora e de outro senhor que não sabe o nome. Afirma também que já 

foi diversas vezes tanto à Polícia Militar do DF quanto à Polícia Civil do DF, bem como ao MPDFT, porém nenhuma providência fora tomada. Revisão 

de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexiste, na manifestação apresentada, qualquer circunstância que denote lesão a bens, serviços 

ou interesses da União, de autarquia ou de empresa pública federal (inciso IV do art. 109 da Constituição Federal), circunstância necessária à determinação 

da competência da Justiça Federal e da atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

201. 

Expediente: 

1.16.000.002952/2021-85 - Eletrônico 

Voto: 4845/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Segundo consta, em um vídeo publicado na internet, uma criança ou adolescente comentou que está sofrendo com 

depressão, visto que teria sido abusada pelo padrasto, tio e irmão. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 32 da 2ª CCR). Assiste razão ao membro 

do MPF ao alegar que 'os fatos relatados não consubstanciam a competência atribuída pela Constituição da República ao Ministério Público Federal, isso 

por não atentar contra bens, serviços ou interesses da União, tampouco estar previsto entre as outras competências consubstanciadas no art. 109 da Carta 

Magna. Isso porque, não há nos autos indícios de que os abusos praticados contra Y. V. foram filmados ou fotografados e expostos na rede mundial de 

computadores, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Ademais, cediço é que a competência para processar e julgar crimes de natureza sexuais 

praticados contra crianças e adolescentes é de competência da Justiça Comum'. 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). 

202. 

Expediente: 

1.19.000.001349/2021-74 - Eletrônico 

Voto: 4909/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal Para Fins Penais, informando eventual prática de crime de descaminho 

(CP, art. 334), consubstanciado na apreensão de mercadorias de suposta procedência estrangeira desacompanhadas da devida documentação fiscal. O 

valor estimado dos tributos devidos somou a quantia de R$ 199.842,31. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Constam dos 

autos laudos de avaliação de autenticidade confeccionados pelas empresas detentoras legais dos direitos autorais sob análise atestando se tratar de 

mercadoria contrafeita. Não foi produzido pela Receita Federal ou pelas empresas mencionadas o laudo comprobatório da origem estrangeira dos bens. 

Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Ofensa exclusivamente aos interesses particulares dos titulares do direito autoral. Inexistência 

de indícios de transnacionalidade da conduta. Precedente desta 2ª CCR: NF - 1.19.000.001357/2021-11, 820ª Sessão de Revisão, de 23/08/2021. Ausência 

de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

203. 

Expediente: 

1.25.000.003432/2021-81 - Eletrônico 
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Voto: 4574/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de suposta prática de 

crimes de estelionato em prejuízo de particulares e/ou contra a economia popular ('pirâmide financeira'). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 ' 2ª CCR). Conforme o Enunciado nº 84/2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes praticados 

exclusivamente contra o patrimônio de particular, ainda que praticado por meio da rede mundial de computadores.' Aplicação do Enunciado nº 498 da 

Súmula do STF: 'Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular'. Inexistência 

de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio em favor do 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

204. 

Expediente: 

1.29.000.003312/2021-34 - Eletrônico 

Voto: 4605/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de possível ocorrência 

de delitos em atos praticados em diversas ações que discutem a posse e a propriedade de uma fazenda de 399ha na cidade de Campo Novo/RS, objeto de 

lide entre os supostos herdeiros. O noticiante aponta a existência de delitos ocorridos, em tese, nas Varas da Justiça Estadual das Comarcas de Campo 

Novo/RS e Santo Augusto/RS, quais sejam: a) suposto crime de patrocínio infiel cometido por dois advogados na representação sucessiva de partes 

contrárias em ações relativas a um espólio; b) suposta interferência de desembargador e Presidente da 7ª Câmara Cível do TJRS para facilitação de 

obtenção de decisões favoráveis a desembargador aposentado do TJRS que atua no espólio. Ainda, há informação nos autos de que o Ministério Público 

de Campo Novo/RS, teria informado ao noticiante a impossibilidade de investigação dos delitos apontados em razão da carência de recursos humanos 

no respectivo Órgão. A Procuradora da República oficiante, observando que, com relação à eventual crime envolvendo Desembargador da Justiça 

Estadual, a competência para processamento e julgamento é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, a, da Constituição Federal, 

determinou o encaminhamento de ofício ao Coordenador do Núcleo de Acompanhamento na Área Criminal (Nucrim/PGR) da Procuradoria-Geral da 

República, com cópia deste procedimento, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Quanto ao suposto crime de patrocínio infiel, 

promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, uma vez que ocorrido em ações que tramitam na Justiça Estadual. Revisão (Enunciado 

n° 32 da 2ª CCR). i) Acerca da remessa de cópia dos autos ao Núcleo de Acompanhamento na Área Criminal da PGR, para apurar eventual crime 

envolvendo Desembargador da Justiça Estadual, vale lembrar o Enunciado 25/2ºCCR: 'Não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de 

um órgão para outro no âmbito do próprio Ministério Público Federal.' ii) Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 

Ministério Público Federal para a persecução penal do possível crime de patrocínio infiel ora noticiado. 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). 

205. 

Expediente: 

1.29.000.003470/2021-94 - Eletrônico 

Voto: 4685/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de suposta prática de 

crimes de estelionato em prejuízo de particulares e/ou contra a economia popular ('pirâmide financeira'). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº 32 ' 2ª CCR). Conforme o Enunciado nº 84/2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes praticados 

exclusivamente contra o patrimônio de particular, ainda que praticado por meio da rede mundial de computadores.' Aplicação do Enunciado nº 498 da 

Súmula do STF: 'Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular'. Inexistência 

de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio em favor do 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

206. 

Expediente: 

1.29.000.003547/2020-45 - Eletrônico 

Voto: 4827/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

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

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Em síntese, a noticiante relata, 

no contexto de um 'complexo expediente sucessório internacional' relativo ao vultoso patrimônio deixado pelo seu falecido marido no Brasil e no Uruguai, 

a ocorrência de possíveis crimes de estelionato, falsificação de título de crédito, cessão de crédito simulada, apropriação indébita, bem como suposta 

lavagem de dinheiro decorrente desses delitos, praticados em seu detrimento. Narra também a suposta prática de evasão de divisas, prevista no art. 22, 

parágrafo único, da Lei 7.492/86. Promoção de declínio de atribuições. Argumentos, em suma, de que: i) conforme entendimento do STJ e STF, o simples 

fato do crime ter sido praticado no exterior ou ter seu resultado lá produzido, não enseja, por si só, a competência da Justiça Federal para seu processo e 

julgamento, devendo haver subsunção ao art. 109 da Constituição Federal; ii) em relação à possível ocorrência de lavagem de dinheiro, o artigo 2º, III, 

da Lei nº 9.613/98 determina que o processo e julgamento desse delito será de 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. Não é o caso dos autos. No ponto, se a ocultação ou dissimulação da 

natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores, for proveniente, direta ou indiretamente, de crime 

antecedente sem conotação federal, será competente para processar e julgar o crime de lavagem o juízo estadual. Na hipótese, os elementos iniciais não 

evidenciam a ocorrência de crimes antecedentes de competência federal, mas, ao revés, indicam possível estelionato e/ou fraudes documentais praticados 

contra patrimônio de particular; iii) o suposto valor evadido noticiado, no montante de 3 milhões de reais, estaria relacionado a honorários devidos a um 

advogado contratado para defender os interesses da noticiante em inventário de bens mantidos no Uruguai, cujo contrato e título de crédito teriam sido 

assinados também naquele país. Posteriormente, teria ocorrido cessão de crédito desses honorários em favor de um outro advogado com dupla 

nacionalidade (uruguaio e brasileiro), sendo esse o atual titular dos valores em questão. Assim, tem-se afastada a alegada manutenção de depósitos não 

declarados no exterior exigido pelo tipo penal em comento. A uma, porque os valores questionados estariam na posse de cidadão uruguaio, não sendo 

cabível exigir desse que prestasse declarações às autoridades brasileiras; e, a duas, porque, de acordo com as informações prestadas pela própria noticiante, 

tais valores consistiriam mera 'expectativa de crédito', tendo em vista que o título a ele relacionado ainda estaria sendo executado, não tendo sido 

efetivamente recebido. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Caso em que, embora fortes os indícios de falsidade documental 

e de simulação de contrato, não existem elementos, no atual estágio das apurações, aptos configurar a ocorrência de delito contra o sistema financeiro 

nacional e, por conseguinte, a manutenção do MPF no prosseguimento das apurações. Narrativa de crimes, em tese, praticados exclusivamente contra o 

patrimônio de particular. Incidência do Enunciado nº 84/2ªCCR. Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

207. 

Expediente: 

1.30.001.001950/2021-90 - Eletrônico 

Voto: 4739/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. REVISÃO DE DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO 32 DA 2a CCR). INEXISTÊNCIA, POR ORA, DE INDÍCIOS DE CRIME DE NATUREZA FEDERAL. 

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Notícia de fato autuada a partir do encaminhamento de Relatório de Inteligência Financeira - RIF, comunicando 

possível prática do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, tendo em vista a constatação de movimentações financeiras atípicas por A.L.C, C.A.D e 

E.B. 2. Segundo consta do relatório, A.L.C. atuaria como deputado estadual e exerceria o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro, além de já ter exercido dois mandatos de prefeito do município Paracambi/RJ. No período entre 07/2018 e 12/2018, o deputado teria movimentado 

grande numerário, utilizando, grande parte, como pagamento de títulos de terceiros, além do repasse de recursos para pelo menos 3 servidores públicos 

da Alerj. 3. C.A.D., por sua vez, seria aposentado e, no período entre 06/2018 e 01/2019 teria movimentado grande numerário, tendo informado em seu 

imposto de renda que a movimentação ocorreu em razão de transações comerciais relacionadas aos seus 21 imóveis. Após, verificou-se que teria sido 

servidor público da Alerj, atuando como assessor parlamentar do deputado estadual A.L.C. 4. Por fim, E.B. seria casada com C.A.D. e atuaria como 

assistente administrativa a Alerj, também figurando como ex-assessora parlamentar de A.L.C. 5. Após promoção de declínio de atribuições pela PR/RJ, 

este Colegiado, na Sessão de Revisão 817, de 09/08/2021, deliberou pela não homologação, pelas seguintes razões: "além das informações prestadas pelo 

COAF, não foram realizadas diligências aptas a apontar elementos que permitam concluir pela inexistência de crime federal antecedente à lavagem de 

capitais. (...) Importante ressaltar que tanto C.A.D quanto E.B., que aparentemente possuem ligações com A.L.C (deputado estadual), foram investigados 

na operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio, que investigou deputados estaduais acusados de receberem um 'mensalinho' do ex-

governador para que eles votassem a favor de projetos de interesse do governo na Alerj. Esta operação foi acompanhada pelo MPF. (...) torna-se necessário 

apurar se o fatos aqui identificados têm relação com outras investigações em trâmite na justiça federal ou são correlatos a outros procedimentos. Torna-

se indispensável notificar a Receita Federal para que informe a existência de procedimentos fiscais em nome dos envolvidos". Ademais, remeteu os autos 

à PRR/2ª Região para adoção das providências cabíveis, considerando o foro por prerrogativa de função de um dos investigados. 6. O Procurador Regional 

da República, após diligências, promoveu novo declínio de atribuições, argumentando que "não foram localizados feitos correlatos nesta Procuradoria 

Regional da República e que as ações penais da Operação Furna da Onça localizadas não estão sob competência da Justiça Federal e tampouco envolvem 

os agentes mencionados no RIF". 7. Novo encaminhamento dos autos à 2a CCR, para fins revisionais, nos termos do Enunciado 32. 8. Inexistência, por 

ora, de indícios de crime de natureza federal que justifiquem a continuidade das investigações pelo Ministério Público Federal. 9. Ressalta-se que o 

Procurador Regional oficiante encaminhou cópia da presente NF à Receita Federal, para fins de apuração de eventual repercussão fiscal dos fatos narrados. 

10. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

208. 
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Expediente: 

1.30.001.004051/2021-49 - Eletrônico 

Voto: 4551/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão pela 'Associação Defesa dos 

Servidores de Carreira Ativos, Inativos e Aposentados das Guardas Municipais do Estado do Rio de Janeiro', informando supostas ilegalidades no ato de 

posse dos servidores que estão nas funções de comando da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 

2ª CCR). Inexiste, na manifestação apresentada, qualquer circunstância que denote lesão a bens, serviços ou interesses da União, de autarquia ou de 

empresa pública federal (inciso IV do art. 109 da Constituição Federal), circunstância necessária à determinação da competência da Justiça Federal e da 

atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

209. 

Expediente: 

1.30.017.000584/2021-82 - Eletrônico 

Voto: 4866/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante que foi vítima de ilicitudes em um 

suposto esquema de investimentos. Segundo consta, determinada empresa 'oferece curso sobre o mercado financeiro e, posteriormente, convidava os 

participantes para integrar um sistema de renda variável sob a promessa de rentabilidade de 10% (dez por cento) ao dia sobre o valor depositado a titulo 

de alavancagem. Contudo, não repassa os valores prometidos, nem devolve o dinheiro, causando prejuízo aos clientes'. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que podem configurar crime de estelionato (art. 171 do CP) ou crime tipificado no art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951, 

ambos de competência da Justiça estadual, não havendo, contudo, evidências mínimas da prática de crimes contra o sistema financeiro. Inexistência de 

elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação da declinação ao 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

210. 

Expediente: 

1.32.000.000617/2021-07 - Eletrônico 

Voto: 4693/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES PRATICADOS POR CAPITÃO-TENENTE DA MARINHA CONTRA OUTROS 

MILITARES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM SUPOSTA OFENSA À ORDEM, À DISCIPLINA E À INSTITUIÇÃO MILITAR. 

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 1. Notícia de fato autuada a partir de manifestação apócrifa em que o 

noticiante relata a prática de diversos crimes ' abuso de autoridade, tortura, sequestro e cárcere privado, maus-tratos, perseguição, redução a condição 

análoga à de escravo, perigo de contágio de moléstia grave, perigo para a vida ou saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva, ameaça, além 

de assédio moral e contravenções disciplinares ' por parte de um Capitão-Tenente da Marinha. 2. Segundo consta, todos os atos imputados ao Capitão-

Tenente ocorreram na Agência Fluvial de Caracaraí, no âmbito das Forças Armadas, em detrimento de militares em serviço naquela unidade. 3. Promoção 

de declínio de atribuições ao Ministério Público Militar e encaminhamento dos autos à 2a CCR, para fins revisionais (Enunciado 32). 4. Inicialmente, 

cabe assinalar que, para se definir se um delito é militar em tempo de paz, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, é necessária a verificação dos 

critérios que a Constituição Federal apresenta para o conceito. Nesse sentido, o art. 142 da CF traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que 

orientam a interpretação das normas relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. Em observância a esses valores, a CF previu um regime jurídico 

diferenciado aos militares, no qual há jurisdição específica a fim de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Nesse sentido: Corte Interamericana de Direitos Humanos ' CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, 

sentença de 16/02/2017; STF, RHC 157.308/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14/08/2018; STF, HC 117.254/PR, Segunda Turma, 

julgado em 30/09/2014; STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; STF, ADI 5032, protocolada em 20/08/2013 (ainda em trâmite); 

STF, ADI 5901, protocolada em 26/02/2018 (ainda em trâmite); Parecer MPF no Conflito de Competência 157.530/MG, em 25/04/2018; Nota Técnica 

08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF. 5. No presente caso, os fatos envolvem supostas condutas delitivas praticadas por militar em situação de 

atividade, em lugar sujeito à administração militar e em detrimento de outros militares; circunstâncias que indicam suposta ofensa à ordem, à disciplina 

e à instituição militar. 6. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

211. 

Expediente: 
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1.32.000.000773/2021-60 - Eletrônico 

Voto: 4629/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato de que a ora 

noticiada fraudaria assinaturas e cooptaria pessoas para realizar empréstimos em diversos bancos. O noticiante pontua também que indígenas costumam 

ser vítimas de tal esquema criminoso. Suposta prática de crimes de estelionato. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). A 

possibilidade de que indígenas estejam sendo vítimas de estelionato não é suficiente para atrair a competência federal expressa no artigo 109, XI, da 

Constituição Federal (disputa sobre direitos indígenas). Inexiste, na manifestação apresentada, qualquer circunstância que denote lesão a bens, serviços 

ou interesses da União, de autarquia ou de empresa pública federal (art. 109, IV, da Constituição Federal), condição necessária à determinação da 

competência da Justiça Federal e da atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

212. 

Expediente: 

1.33.000.002173/2021-07 - Eletrônico 

Voto: 4568/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de representação oriunda do Município de Fraiburgo/SC. Relato de que determinada empresa 

vencedora de um processo licitatório teria apresentado Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com 

fortes indícios de falsificação. Promoção de declínio de atribuições. Argumento, em síntese, de que: 'No caso, a falsificação da CND federal, embora 

procedente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não gera direta lesão aos cofres da União, suas autarquias ou empresas públicas. Trata-se de 

possível uso de documento falso durante licitação realizada pelo órgão público municipal. Portanto, os prejuízos advindos da conduta delituosa devem 

ser eventualmente suportados pelo ente a que destinado o aludido documento. Sendo assim, evidentemente, não é de atribuição do Ministério Público 

Federal, mas sim do órgão ministerial estadual, visto que não lesa quaisquer dos interesses tutelados pelo art. 109 da Constituição Federal' Cumpre 

registrar, ainda, a teor da Súmula nº 546 do Superior Tribunal de Justiça, que: `a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso 

é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor'.' Revisão 

(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 

Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

213. 

Expediente: 

1.33.000.002237/2021-61 - Eletrônico 

Voto: 4646/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada por leiloeiro e apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão, 

relatando a existência de site de leilão falso, utilizando o nome do noticiante para dar credibilidade aos atos executados pelo site, podendo lesar inúmeras 

pessoas. Possível crime de estelionato em prejuízo de particular e/ou contra a economia popular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª 

CCR). Conforme o Enunciado nº 84/2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes praticados exclusivamente 

contra o patrimônio de particular, ainda que praticado por meio da rede mundial de computadores.' Aplicação do Enunciado nº 498 da Súmula do STF: 

'Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular'. Inexistência de lesão direta a 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio em favor do Ministério Público 

Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

214. 

Expediente: 

1.34.001.005762/2021-91 - Eletrônico 

Voto: 4747/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE PRATICADOS POR MILITARES DA 

PREFEITURA DA AERONÁUTICA EM SÃO PAULO CONTRA SOLDADO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS 
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QUE INDICAM SUPOSTA OFENSA À ORDEM, À DISCIPLINA E À INSTITUIÇÃO MILITAR. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível Federal de São 

Paulo para apuração de eventual crime de abuso de autoridade, previsto nos arts. 9 e 27 da Lei nº 13.869/19, supostamente praticado por autoridades da 

prefeitura da Aeronáutica em São Paulo. 2. Segundo consta dos autos, A.R.F.M., soldado da Força Aérea Brasileira, ajuizou ação em face da União com 

pedido de tutela provisória objetivando provimento jurisdicional para que as autoridades da Prefeitura da Aeronáutica em São Paulo suspendessem os 

efeitos das notações em seu prontuário funcional acerca da cominação de penalidade disciplinar, a fim de que pudesse participar do curso de formação 

de soldados da Aeronáutica sem qualquer prejuízo em relação aos demais candidatos. 3. Tutela provisória deferida com remessa de cópia integral dos 

autos para apuração de eventual delito criminal por parte de autoridades da Prefeitura da Aeronáutica em São Paulo. 4. Promoção de declínio de 

atribuições ao Ministério Público Militar e remessa dos autos a esta 2a CCR, para fins revisionais (Enunciado nº 32). 5. Inicialmente, cabe assinalar que, 

para se definir se um delito é militar em tempo de paz, antes mesmo da análise do art. 9º do CPM, é necessária a verificação dos critérios que a Constituição 

Federal apresenta para o conceito. Nesse sentido, o art. 142 da CF traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação das 

normas relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. Em observância a esses valores, a CF previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no 

qual há jurisdição específica a fim de que sejam tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia 

da lei e da ordem. Nesse sentido: Corte Interamericana de Direitos Humanos ' CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, sentença de 16/02/2017; STF, 

RHC 157.308/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14/08/2018; STF, HC 117.254/PR, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014; STF, HC 

106.171/AM, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; STF, ADI 5032, protocolada em 20/08/2013 (ainda em trâmite); STF, ADI 5901, protocolada em 

26/02/2018 (ainda em trâmite); Parecer MPF no Conflito de Competência 157.530/MG, em 25/04/2018; Nota Técnica 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 

7ª CCR/MPF. 6. No presente caso, os fatos envolvem supostas condutas delitivas praticadas por militares (autoridades da Prefeitura da Aeronáutica em 

São Paulo) em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar e em detrimento de um soldado da Força Aérea Brasileira, circunstâncias 

que indicam suposta ofensa à ordem, à disciplina e à instituição militar. 7. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

215. 

Expediente: 

1.34.008.000412/2021-79 - Eletrônico 

Voto: 4573/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/AMERICA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de empréstimo consignado, junto a 

instituição financeira privada, em nome de beneficiária do INSS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado 

unicamente pelo particular e/ou pela instituição financeira que concedeu o empréstimo fraudulento. 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. Precedentes da 2ª CCR: Processo n° 1.14.000.000538/2020-25, Sessão de Revisão n° 766, de 06/04/2020, unânime; Processo n° 

1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão n° 761, de 10/02/2020, unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

Outras deliberações(Declínio) 

216. 

Expediente: 

1.19.000.001962/2021-91 - Eletrônico 

Voto: 4710/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira apontando possível movimentação financeira atípica por empresa privada que 

atua na locação de máquinas e equipamentos comerciais. Art. 1º da Lei nº 9.613/98. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV) e do declínio de 

atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Segundo consta do RIF, 'a maior parte dos recursos teriam sido provenientes de entes da administração pública, 

principalmente da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar e do Governo do estado do Maranhão. Com relação aos débitos, teriam chamado a 

atenção os envios de valores para a servidora pública da Câmara Municipal de São Luís, R.S.L., sem vínculo aparente com a empresa envolvida e 

supostamente capaz de influenciar o andamento de contrato com liberação de pagamento de notas ficais e fiscalização da execução contratual'. 1) 

Considerando a possível prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90), o Procurador da República oficiante cientificou a Receita Federal 

dos fatos para adote as providências cabíveis e comunique o MPF do resultado da autuação fiscal. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende 

da constituição definitiva do crédito tributário. Ausência, no momento, de constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação da Súmula Vinculante 

n° 24 do STF e Enunciado nº 79 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 2) Possível entrega de valores a servidores públicos em troca de vantagens 

em liberação de pagamento de notas fiscais e fiscalização da execução contratual. Inexistência de ofensa a bens, interesses ou serviços da União ou de 

alguma de suas entidades. 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). 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: 
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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). 

217. 

Expediente: 

1.21.000.001102/2021-08 - Eletrônico 

Voto: 4560/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO EM DETRIMENTO DE PARTICULAR. 

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS 

AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Notícia de fato autuada para apurar a possível prática do crime de estelionato, consistente 

na aquisição fraudulenta de empréstimo consignado em nome de pensionista do INSS, por meio da utilização de seus dados cadastrais. 2. Ao julgar a 

demanda cível, o TJ/MS determinou o encaminhamento de cópias integrais dos autos ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual. 3. 

Ao receber os autos, o membro oficiante no Ministério Público do Mato Grosso do Sul promoveu o declínio de atribuições ao MPF, ressaltando possível 

prejuízo ao INSS. O Procurador da República oficiante na PR/MS, por sua vez, suscitou o presente conflito de atribuições. 4. Encaminhamento dos autos 

à 2ª CCR para manifestação. 5. O crime de estelionato, consistente em descontos indevidos em benefício previdenciário, por conta de empréstimo 

consignado adquirido junto a banco privado, acarreta prejuízo a ser suportado exclusivamente por particular, real vítima da fraude. O benefício 

previdenciário, embora objeto de descontos, continua a ser depositado sem irregularidades, tendo em vista a concessão regular. Nesse sentido, precedentes 

da 2ª CCR: Processo n° 1.14.000.000538/2020-25, Sessão de Revisão n° 766, de 06/04/2020; Processo n° 1.19.000.000152/2020-37, Sessão de Revisão 

n° 761, de 10/02/2020; DPF/MOC-00079/2019-INQ, Sessão de Revisão 747, em 12/08/2019, Processo n° 2017.51.01.503790-1, Sessão de Revisão n° 

681, de 03/07/2017, todos unânimes. 6. No mesmo sentido, precedentes do STJ ' Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, 

DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. 7. Ademais, conforme destacado pelo Procurador da República oficiante, 'há duas questões 

concretas de relevo, in casu, a serem pontuadas: (1ª) ao que consta, a demanda veiculada no Processo 0813039-91.2018.8.12.0001 foi julgada extinta 

pelo TJ/MS em razão da prescrição quinquenal, de sorte que, então igualmente, encontra-se prescrita a pretensão cível reparadora em tese exercível em 

face do INSS (cf. Decreto 20.910/32; outrossim, REsp 1.251.993/PR - recurso repetitivo) - assim se verificando ausente de todo modo, no caso, o suposto 

prejuízo potencial ou reflexo à autarquia federal; (2ª) a presente NF tem origem em provocação ex officio promovida pelo TJ/MS, não constando dos 

autos representação da vítima, que, na época dos fatos (2009), contava com 64 anos (cf. art. 171, § 5º, CPP, incluído pela Lei 13.964/2019; outrossim, 

STJ, HC 583.837/SC[1])' 8. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar 

a atribuição do Ministério Público Federal. Nesse contexto, verifica-se a atribuição do Ministério Público Estadual para persecução penal. 9. Configurado 

o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional do Ministério Público 

' CNMP, nos termos do precedente do STF: ACO 843/SP. Encaminhamento dos autos ao CNMP. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio e remessa dos autos ao CNMP, 

ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

218. 

Expediente: 

1.30.001.002260/2021-58 - Eletrônico 

Voto: 4875/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO PRATICADO DENTRO DE HOSPITAL MILITAR POR UM CORONEL 

AVIADOR QUE ESTARIA ALI INTERNADO. CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO ENVOLVE MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E NÃO 

TRADUZ OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DEFESA DA PÁTRIA, GARANTIA 

DOS PODERES CONSTITUCIONAIS, DA LEI E DA ORDEM). CRIME, EM TESE, CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, PREVISTO NO ART. 

213 DO CP. RECEBIMENTO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR COMO DECLÍNIO AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual se relata um 

suposto crime de estupro que teria ocorrido em um hospital militar, cometido por determinado Coronel Aviador. De acordo com o noticiante, o militar 

ora noticiado estaria internado no hospital e teria tido sua alta suspensa para que o caso fosse abafado pela diretoria médica. 2. Promoção de declínio de 

atribuições ao Ministério Público Militar. Argumentos, em síntese, de que: i) '' os crimes cometidos por militares dentro de uma unidade militar (Hospital 

militar) são da competência da Justiça Militar, não importando se a vítima é civil ou militar, como se extrai do art. Art. 9, inciso II, alínea b, do Código 

Penal Militar, com a redação nova trazida pela Lei nº 13.491/2017.'; ii) '' ainda que o suposto autor do delito seja militar da reserva, o delito continua 

sendo de competência da Justiça Militar, só que com base no inciso III do mesmo artigo 9º.'; iii) '' não há afetação de bens, serviços ou interesses da 

União, que, nos moldes do artigo 109, inciso IV da Constituição Federal, justifique a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento 

do presente feito.' 3. Revisão (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 4. Para se definir se um delito é militar em tempo de paz, antes da análise do art. 9º do Código 

Penal Militar, é necessária a verificação dos critérios que a Constituição Federal apresenta para o conceito. Nesse sentido, o art. 142 da Constituição 

Federal traz dois princípios basilares das Forças Armadas, que orientam a interpretação das normas relativas aos militares: a hierarquia e a disciplina. Em 

observância a esses valores, a Carta Magna previu um regime jurídico diferenciado aos militares, no qual há jurisdição específica a fim de que sejam 

tutelados bens jurídicos especiais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. 5. Assim, o Direito Penal 

Militar deve abarcar somente as condutas de militares que atentem contra a hierarquia, a disciplina e as instituições militares. Nesse sentido: Corte 

Interamericana de Direitos Humanos ' CIDH, caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, sentença de 16/02/2017; STF, RHC 157.308/MS, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 14/08/2018; STF, HC 117.254/PR, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014; STF, HC 106.171/AM, Segunda Turma, julgado 

em 01/03/2011; STF, ADI 5032, protocolada em 20/08/2013 (ainda em trâmite; STF, ADI 5901, protocolada em 26/02/2018 (ainda em trâmite); Parecer 
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MPF no Conflito de Competência nº 157.530/MG, em 25/04/2018; Nota Técnica n° 08, de 18/08/2017, PFDC e 2ª e 7ª CCR/MPF. 6. No presente caso, 

a conduta ilícita em apuração não envolve militar em situação de atividade e não traduz ofensa aos bens jurídicos previstos no art. 142 da Constituição 

Federal (defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem), de modo que não se verifica a competência da Justiça Militar. 7. Não 

se vislumbra, igualmente, qualquer circunstância que denote lesão a bens, serviços ou interesses da União, de autarquia ou de empresa pública federal 

(art. 109, IV, da Constituição Federal), condição necessária à determinação da competência da Justiça Federal e da atribuição do Ministério Público 

Federal. 8. Com efeito, trata-se de suposto crime contra a liberdade sexual, previsto no art. 213 do Código Penal, de atribuição do Ministério Público 

Estadual. 9. Recebimento do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar como declínio ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS. 

Homologação de Arquivamento 

219. 

Expediente: 

JF/CE-INQ-0807981-88.2018.4.05.8100 - Eletrônico 

Voto: 4582/2021 

Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito policial. Possível gestão temerária por parte de gerente de uma agência bancária nos anos de 2014 e 2015, tendo em vista a 

inobservância de normativos da Caixa Econômica Federal para concessão de empréstimos e financiamentos. Oferecimento de Acordo de Não Persecução 

Penal ao referido gerente à época dos fatos. Em relação aos administradores das empresas tomadoras de crédito, o Procurador da República promoveu o 

arquivamento, por entender que não há elementos suficientes de comprovação da materialidade e do dolo no cometimento de crimes contra o sistema 

financeiro nacional ou para obtenção de vantagens mediante fraude. Encaminhamento dos autos à 2a CCR. Revisão (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste 

razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que, "Necessitando de crédito, o gestor busca a instituição financeira para verificar os métodos de obtenção 

do valor que precisa. Se está movido pela boa-fé, não se pode responsabilizá-lo pela opção adotada pelo gerente bancário, pois aquele não possui 

ingerência sobre este. Cabe lembrar que o presente apuratório não trouxe qualquer demonstração de recebimento de valores ou de existência de vínculos 

de amizade entre o gerente da instituição financiária e os administradores das empresas tomadoras de créditos. Nenhum elemento de prova conseguiu 

trazer razoáveis suspeitas acerca da má-fé dos tomadores ao buscarem crédito junto à CEF. (...) Para a persecução penal dos tomadores de crédito é 

preciso demonstrar a efetiva concorrência destes para a prática do delito. Não havendo elementos que demonstrem claramente sua participação, não há 

razão para responsabilizá-los penalmente". 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). 

220. 

Expediente: 

JF/CE-0005770-83.2016.4.05.8100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4842/2021 

Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º). Possível recebimento indevido de 

benefício assistencial concomitante ao exercício de cargo público mantido em prefeitura. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, II). Ouvida, a 

investigada confirmou o recebimento do beneficio assistencial e afirmou que está ressarcindo o INSS do prejuízo apontado mediante descontos 

consignados em auxílio-doença que recebe atualmente. Expedido ofício à autoridade previdenciária para envio da cópia do procedimento administrativo 

de concessão do benefício, sobreveio informação de o processo não foi localizado. Não foi possível obter informações concretas sobre a época da 

concessão do benefício, tendo em vista a não localização do procedimento administrativo. A solução da demanda ocorreu no próprio âmbito 

administrativo, tendo em vista a notícia do ressarcimento das parcelas recebidas indevidamente. Adoção das providências cabíveis. Subsidiariedade do 

direito penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

221. 

Expediente: 

JF/CE-0814796-96.2021.4.05.8100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4583/2021 

Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado a partir da prisão em flagrante de J.L. pela prática do crime de circulação de moeda falsa (CP, art. 289, 

§1°). O Ministério Público Federal, entendendo haver indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do investigado J.L., ofereceu denúncia 

e, considerando a necessidade de apurar a participação de outros envolvidos na empreitada criminosa, determinou o retorno dos autos à Polícia Federal 

a fim de permitir a continuidade das investigações. Posterior promoção de arquivamento, ao argumento, em síntese, de que: 'Como visto, o autor do crime 

foi denunciado, originando a Ação Penal nº' As investigações continuaram para apurar participação de outros envolvidos na empreitada criminosa. 

Contudo, além do falecimento do réu [J.L.], as perícias realizadas nos dois aparelhos apreendidos foram infrutíferas, tendo concluído que conteúdo 

extraído não se relacionava à prática do crime de moeda falsa. Desse modo, carece o feito de elementos de informação mínimos a apontar a participação 
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de outras pessoas, sendo muito remota ' nas circunstâncias apresentadas nestes autos ' a possibilidade de êxito.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Esgotadas as diligências razoavelmente exigíveis, não houve identificação de outros participantes na conduta delitiva. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

222. 

Expediente: 

JF/CXS/MA-1004801-25.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico 

Voto: 4575/2021 

Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE CAROLINE AGUIAR ANDRADE NEITZKE 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º c/c art. 14, I e/ou II), consistente na 

apresentação de certidões eleitorais falsas perante a Agência da Previdência Social em Caxias/MA para requerer beneficio previdenciário, tendo, 

aproximadamente, 15 (quinze) pessoas envolvidas. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Após a realização de diversas diligências, o 

Delegado da Polícia Federal apresentou relatório conclusivo indicando a existência de associação criminosa voltada para a prática de fraudes à previdência 

social. Assim, visando conferir maior eficiência e eficácia ao trabalho das equipes policiais, foi sugerido o arquivamento dos presentes autos para a 

instauração de novo inquérito com maior objeto de investigação. Conforme apontado pela Procuradora da República oficiante, 'considerando a ampliação 

do objeto da investigação e a quantidade de investigados, torna-se imprescindível a instauração de novo inquérito policial com o fim específico de apurar 

os crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, corrupção passiva e ativa praticados pelo grupo criminoso'. Adoção das providências 

necessárias à instauração de novo procedimento apuratório. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

223. 

Expediente: 

JF-DF-1003503-02.2018.4.01.3400-APN - Eletrônico 

Voto: 4668/2021 

Origem: GABPR13-FCP - FREDERICO DE CARVALHO PAIVA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1°). PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 DO CPP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/19). 

CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZEM À APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DO ENUNCIADO Nº 60 DESTA 2ª CCR. MANUTENÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

comunicando que, no desenrolar das investigações para apurar a suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, § 1º, II e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) 

foi apreendida uma cédula de R$ 50,00 na residência do acusado. 2. A Procuradora da República oficiante considerou atípica a conduta do investigado, 

considerando a inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 3. O magistrado determinou o envio da nota apreendida 

à autoridade policial para submissão à perícia com a finalidade de verificar se a falsidade da nota seria grosseira. 4. Intimado, o MPF ressaltou que 'na 

hipótese de o Juiz discordar de eventual requerimento de arquivamento, compete-lhe determinar a remessa dos autos à autoridade máxima do Parquet, 

em homenagem ao art. 28 do Código de Processo Penal'. Solicitou, ainda, nova vista dos autos após a conclusão da análise pericial da nota'. 5. O laudo 

pericial apontou que a nota não possui diversos elementos de segurança, mas se assemelha às autênticas, podendo confundir pessoas pouco observadoras. 

Manutenção da promoção de arquivamento pelo MPF. 6. Discordância do magistrado (CPP, art. 28, com redação anterior à Lei 13.964/2019). 7. Ouvido, 

o investigado, em interrogatório, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio, informando apenas que fora condenado por tráfico de drogas a 8 anos 

e 9 meses de reclusão. 8. Verifica-se dos autos que a nota isolada foi apreendida na residência do acusado, inexistindo elementos capazes de indicar que 

o agente tenha sido o autor da falsificação, tampouco que este pretendia colocar a cédula em circulação ou que estava guardando com dolo de repassá-la. 

9. Situação em que foi constatada a posse de pequena quantidade de cédulas aparentemente falsas, sem registro de outros elementos que permitam 

corroborar uma investigação útil. Circunstâncias que conduzem à aplicação, na hipótese, do Enunciado nº 60 desta 2ª CCR, segundo o qual: '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.' 10. Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

224. 

Expediente: 

JF/GVS-1001345-88.2021.4.01.3813-INQ - Eletrônico 

Voto: 4570/2021 

Origem: GABPRM1-RAMG - RAMON AMARAL MACHADO GONÇALVES 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 
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Inquérito Policial instaurado para apurar suposto uso de falsa declaração particular de atividade rural para obtenção de benefício 

previdenciário. Promoção de arquivamento, após diligências, ao argumento, em síntese, de que: 'como constatou a autoridade policial que presidiu este 

feito, a suposta falsidade decorreu de mero equívoco, de modo a afastar definitivamente o elemento subjetivo da conduta, sem o qual o fato é 

criminalmente atípico.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme o Enunciado nº 91/2ºCCR: 'A falsa declaração particular de atividade rural para 

obtenção de benefício previdenciário, embora autorize a condenação por litigância de má-fé (sanção prevista no art. 81 do CPC), não configura ilícito 

penal, diante da carência de potencialidade lesiva, sendo, portanto, atípica, porque o documento, por si só, é absolutamente ineficaz para induzir ou 

manter em erro a autarquia previdenciária ou o Judiciário.' Falta de justa causa para 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). 

225. 

Expediente: 

JF/GVS-1007066-55.2020.4.01.3813-INQ - Eletrônico 

Voto: 4800/2021 

Origem: GABPRM1-RAMG - RAMON AMARAL MACHADO GONÇALVES 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática do crime estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), por beneficiária que teria obtido o benefício 

de amparo assistencial de modo irregular. Último saque ocorrido em 2016. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Segundo consta, restou 

evidenciado que a investigada teria vivido um período com seu esposo, embora tivesse afirmado à época da concessão do benefício assistencial que 

estava separada e residindo sozinha. Após diligências, não foi possível definir o período exato em que a investigada recebeu LOAS residindo na 

companhia de seu esposo e qual foi o valor indevido e dolosamente recebido por ela. Embora existam indícios de autoria e materialidade, não se verifica 

a utilidade de um provimento jurisdicional eficaz, tendo em vista que a investigada está, atualmente, com 85 anos de idade e incluí-la no polo passivo de 

eventual ação penal, com a consequente realização de todos os trâmites legais para complementar as investigações, não se justifica no presente caso. 

Ausência de interesse de agir por falta de utilidade de aplicação da sanção ou outra medida penal. Aplicação da Orientação nº 30 da 2ª CCR. Precedente 

da 2ª CCR: Procedimento nº 1.13.000.003351/2020-11, 788 Sessão de Revisão, de 09/11/2020. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

226. 

Expediente: 

JF-JAL-IP-5001611-38.2020.4.03.6124 - Eletrônico 

Voto: 4812/2021 

Origem: SJUR/PRM-SP - SETOR JURIDICO DA PRM/JALES 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP após requisição ministerial, visando apurar eventual 

cometimento do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), praticado por D.S., tendo em vista que, em meio a uma ação previdenciária, proferiu-se 

sentença na qual se verificou assinaturas substancialmente divergentes. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

observando, em síntese, que: 'Almejando esclarecer os fatos, D' foi intimado para prestar esclarecimentos, o qual esclareceu que para a instrução do 

procedimento judicial em epígrafe foram anexadas cópias da procuração, declaração de hipossuficiência e sua CNH; que utiliza duas assinaturas distintas; 

que a mencionada ação foi indeferida; que, à época, não esclareceu a aparente divergência por falta de intimação; que todos os documentos foram 

assinados pelo declarante; que a ação não foi instruída com documentos falsos.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação, após 

diligências, de que os documentos cujas veracidades foram contestadas não são falsos. Inocorrência de crime. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

227. 

Expediente: 

JF-JAL-5001120-94.2021.4.03.6124-IP - Eletrônico 

Voto: 4809/2021 

Origem: GABPRM1-CARJ - CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação subscrita por um Senador da República, inicialmente dirigida ao Ministério Público Estadual, que a 

encaminhou ao Ministério Público Federal, na qual pede a apuração de delito contra a sua honra, pela postagem, no Twitter, do seguinte comentário: 'Vc 

é um lixo corrupto', em resposta a uma publicação do representante que externava críticas ao Presidente da República. Promoção de arquivamento. 

Argumento, em síntese, de que: '' o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tem entendido que manifestações desta espécie não podem 

ser consideradas criminosas, em razão da ofensa ter sido proferida em um contexto de debate político, considerando a função pública exercida pela 

vítima'`no presente caso a ofensa foi praticada no contexto de um debate público e de críticas políticas por um cidadão contra homem público (senador), 

razão pela qual não houve animus injuriandi e deve ser mitigado o direito à honra do homem público em favor da ampla liberdade de expressão política, 

já que o direito penal é sempre a ultima ratio, sendo mais apropriada ao caso uma ação para reparação cível por danos morais' ''. Revisão (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Comentário em questão, publicado em rede social, que não possui elementos necessários para que se considere consumado algum delito 

contra o Senador ora representante. Persecução penal que, na hipótese, configuraria censura aos direitos e garantias relacionados à liberdade de expressão, 
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pensamento e manifestação em um contexto democrático. As limitações ao direito fundamental à liberdade de expressão somente devem ocorrer em 

situações extremas, nas quais sejam imprescindíveis para garantir a proteção de um outro direito fundamental. Ponderação e proporcionalidade na 

aplicação da lei penal. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

228. 

Expediente: 

JF-MBA-1003006-66.2020.4.01.3901-IP - Eletrônico 

Voto: 4601/2021 

Origem: GABPRM1-AALO - ADRIANO AUGUSTO LANNA DE OLIVEIRA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial, instaurado em 24/06/2015, mediante portaria, visando apurar a ocorrência dos delitos tipificados nos arts. 299 e 

163, III, ambos do CP, tendo em vista o possível cadastramento ideologicamente falso de pessoas no Programa Minha Casa Minha Vida, além da 

depredação e da ocupação irregular de imóveis em um residencial localizado no município de Marabá/PA, por pessoas insatisfeitas com as supostas 

irregularidades apresentadas na seleção dos contemplados pelo programa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). i) Em relação ao suposto 

cometimento do crime previsto no art. 163, III, do CP, não se logrou êxito na localização dos agentes que o perpetraram. Além disso, pelo longo transcurso 

de tempo decorrido entre os fatos e a presente data (mais de seis anos), não se vislumbra qualquer medida útil à investigação que possa auxiliar na 

delimitação da autoria delitiva. Incidência do Enunciado nº 71/2ªCCR. ii) Quanto ao crime do art. 299 do CP, de acordo com o Procurador oficiante, 

'pairam dúvidas até mesmo sobre a configuração da materialidade delitiva', 'Isso, porque eventuais irregularidades na contemplação de beneficiários para 

o PMCMV ensejam as medidas adequadas nas searas civil e administrativa, inclusive com a possibilidade de exclusão de candidatos, rescisão contratual 

e retomada dos imóveis pelo agente financeiro, sendo certo que o Direito Penal é a ultima ratio, somente sendo aplicável quando os demais ramos não se 

mostrarem suficientes para a tutela do bem jurídico posto em análise.' Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

229. 

Expediente: 

JF-PA-1017614-38.2021.4.01.3900-TCPJE - Eletrônico 

Voto: 4823/2021 

Origem: GABPR8-MABP - MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Termo circunstanciado de ocorrência instaurado originariamente perante a Polícia Civil do Estado do Pará para apurar possível 

infração ao disposto no art. 50 da Lei das Contravenções Penais, visto que a investigada foi flagrada no dia 27/01/2016 gerenciando uma casa de jogos 

caça-níquel em Belém/PA, local em que foram apreendidas 09 (nove) máquinas eletrônicas programáveis. Considerando que o laudo pericial atestou que 

as máquinas apreendidas apresentavam componentes internos de origem estrangeira, o Ministério Público Estadual requereu judicialmente o 

encaminhamento dos autos à Justiça Federal, para apuração de possível prática do crime de contrabando, o que foi acolhido pelo juízo. O membro do 

MPF oficiante promoveu o arquivamento, alegando que, segundo entendimento jurisprudencial (TRF1, ACR 0009101-51.2014.4.01.3801, Quarta Turma, 

e-DJF1 31/10/2018), para a caracterização do delito de contrabando de máquinas programadas para jogos de azar, é necessária a demonstração de fortes 

indícios da origem estrangeira das máquinas e de sua entrada ilegal no país, e que a mera identificação de componentes eletrônicos estrangeiros em 

máquinas caça-níqueis não autoriza presumir que houve contrabando na introdução de componentes eletrônicos estrangeiros em território nacional. 

Revisão (art. 62, IV, da LC 75/93). A investigação realizada não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a importação irregular das máquinas 

apreendidas, e nem a importação irregular de seus componentes internos, o que inviabiliza a tipificação do contrabando. Precedente congênere da 2a 

CCR: 1.30.001.003203/2020-13, Sessão 778, de 17/08/2020, unânime. Ademais, desnecessária é a devolução dos autos à Justiça Estadual para apreciação 

do art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941, posto que ocorreu a prescrição, haja vista a data dos fatos (27/01/2016), a pena máxima cominada de 1 ano de 

prisão simples e o disposto no art. 109, inciso V, do CP. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

230. 

Expediente: 

JF/PE-0800616-76.2020.4.05.8305-INQ - Eletrônico 

Voto: 4550/2021 

Origem: GABPRM1-PMBM - POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito policial. Possível crime tipificado no art. 20 da Lei 7.492/1986, consistente no suposto desvio de recursos federais 

provenientes do programa de financiamento BNDES-FINAME. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF 

oficiante ao alegar que o 'conjunto probatório não demonstra a aplicação, em finalidade diversa da prevista no contrato, dos recursos provenientes do 

financiamento concedido por instituição oficial, mas sim mero descumprimento de prazos pela empresa contratada para fornecimento, bem como do 

atraso nas obras da empresa que seria a beneficiária dos equipamentos, por questões específicas dos contratantes. Como demonstrado nas oitivas 

realizadas e na Informação Policial, não houve aplicação em finalidade diversa, mas, sim, atraso na entrega dos equipamentos comprados (') ficou 
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evidenciado que os recursos provenientes do programa de financiamento BNDES FINAME estão sendo regularmente entregues ao destinatário final, 

tendo como finalidade a compra dos bens estabelecidos em contrato, muito embora haja mora nesse cumprimento ' reputável, a princípio, aos dois 

contratantes. Por fim, foi informado, ainda, que o valor do financiamento fora quitado junto ao agente financiador (BNDES ' Banco do Brasil), não 

havendo, de toda sorte, qualquer prejuízo ao Erário Público'. 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). 

231. 

Expediente: 

JF/PE-0810041-45.2020.4.05.8300-INQ - Eletrônico 

Voto: 4814/2021 

Origem: GABPR13-AWSC - ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar determinada notícia de divulgação, por meio da rede social Facebook, de vídeo contendo 

cenas de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Após diligências, a Polícia Federal indiciou o ora investigado como incurso nas 

penas dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90 e no art. 218-C do CP. Promoção de arquivamento. Argumentos, em síntese, de 

que: i) 'no que se refere à prática, em tese, do delito previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90, consubstanciado na divulgação, por meio da rede social 

Facebook, de vídeo contendo cenas de pornografia envolvendo criança ou adolescente, pelo usuário `G'', titular do e-mail g..., verifica-se que, embora 

esteja caracterizada a materialidade delitiva, é frágil o arsenal probatório referente à autoria' além de não haver endereços de IP que vinculem a postagem 

ilícita e/ou a criação do perfil de Facebook em apreço ao investigado, segundo os laudos periciais, nos aparelhos apreendidos em posse de' não foram 

encontradas referências ao perfil do Facebook responsável pela postagem (`G''), nem mesmo ao e-mail a ele vinculado (g'), ou ainda o vídeo postado, 

fatos que poderiam reforçar a suspeita inicialmente levantada.'; ii) 'No tocante às imagens e vídeos de conteúdo pornográfico localizadas em um dos 

computadores e no celular do investigado, que, segundo a PF, configurariam a prática do delito previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/90, filio-me ao 

posicionamento do perito subscritor dos laudos n°', e entendo não ser possível afirmar que as pessoas ali retratadas são menores de 18 anos. Os indivíduos 

que aparecem nas referidas fotografias não aparentam ser crianças em tenra idade, mas sim jovens que, a depender do desenvolvimento que é particular 

a cada um, podem estar no fim da adolescência ou no início da vida adulta, de modo que seria temerário afirmar, apenas com base em imagens, sem 

nenhuma certeza médico-científica, que se tratam de menores de 18 anos. Desse modo, entende o MPF não restar configurada a materialidade do delito 

previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/90. De igual modo, não resta configurado o delito previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/90, decorrente dos envios 

dos vídeos em questão pelo aplicativo de Whatsapp.'; iii) 'Por fim, quanto ao vídeo', que revela dois jovens praticando ato sexual na presença de terceiros, 

apenas com base na documentação juntada aos autos não é possível afirmar que se trata de filmagem do suposto delito noticiado nas matérias jornalísticas 

constantes às fls', haja vista inexistir identificação nominal e fotográfica das supostas vítimas a fim de viabilizar uma comparação com os indivíduos que 

aparecem nas imagens. Desse modo, também não há provas de que o investigado tenha praticado o delito previsto no art. 218-C do CP.' Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após colheita de provas, não há indícios concretos da autoria delitiva do crime previsto no art. 241-A da Lei nº 

8.069/90. Também não há provas de que o ora investigado tenha praticado o delito do art. 218-C do CP. Ausência, por fim, de materialidade delitiva 

quanto ao crime descrito no art. 241-B da Lei nº 8.069/90. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

232. 

Expediente: 

JF/PE-0813422-27.2021.4.05.8300-INQ - Eletrônico 

Voto: 4587/2021 

Origem: GABPR13-AWSC - ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 334, §1º, III, do CP, em decorrência da retenção, em 

23/09/2019, de mercadorias supostamente de origem estrangeira, possivelmente desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular 

importação, que estariam expostas à venda na sede da empresa ora investigada. No intuito de identificar a origem das referidas mercadorias, visto que tal 

informação não constava da RFFP, a Alfândega da Receita Federal no Recife/PE foi oficiada para que informasse se os produtos apreendidos ainda se 

encontravam disponíveis para realização de exames periciais. Em resposta, colheu-se que 'que as mercadorias objeto do PAF nº' já foram destinadas por 

destruição, restando impossibilitada a realização de exames periciais'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Impossibilitada a realização 

de perícia, em razão do perecimento das mercadorias, não há como se apontar, de maneira indubitável, que se trata de bens oriundos do estrangeiro. Caso 

em que resta prejudicada a comprovação da materialidade do delito ora investigado. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

233. 

Expediente: 

JF/PE-0825952-34.2019.4.05.8300-INQ - Eletrônico 

Voto: 4810/2021 

Origem: GABPR16-LMDCA - LADIA MARA DUARTE CHAVES ALBUQUERQUE 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 
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Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 169 do CP (apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito 

ou força da natureza). Supostas irregularidades perpetradas no pagamento indevido de R$ 32.664,42 em favor da investigada após decisão judicial que 

concedeu alimentos provisórios. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'não existe indicação clara de dolo na apropriação dos 

valores a maior por parte da investigada. Isso porque entendemos que suas declarações reforçam que, apesar da surpresa indicativa de que o valor recebido 

poderia não estar certo, esta agiu com a cautela possível aos seus conhecimentos, qual seja, questionou o funcionário do banco pagador e, mesmo depois 

deste dizer que era o valor correto, retornou ao INSS para o mesmo questionamento, também obtendo resposta positiva para o recebimento. Não nos 

parece que pudesse ser exigido da investigada mais do que isso para a situação. Dessa forma, não entendo comprovada a materialidade delitiva quanto a 

ela.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que, após diligências, não se verifica ação dolosa por parte da ora investigada. De igual modo, quanto 

ao erro no cálculo do valor pago, não há indício de dolo na conduta de nenhum servidor público. Falta de justa causa para a persecução penal. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

234. 

Expediente: 

JF/PSA-1000012-13.2021.4.01.3810-INQ - Eletrônico 

Voto: 4722/2021 

Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 171, §3º, do CP, em razão de possível recebimento indevido 

de pensão por morte. A investigação teve início a partir de representação formulada em Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF por um dos filhos do 

de cujus. Segundo o representante, a beneficiária da pensão nunca foi companheira de seu pai, mas apenas sua funcionária. Promoção de arquivamento. 

Argumento, em síntese, de que: 'o relacionamento amoroso que [a] investigada manteve com o finado S' é fato incontroverso, sendo admitido até mesmo 

pelos filhos do de cujus. O que se discute, na hipótese, é o preenchimento (ou não) dos requisitos para a configuração da união estável. Nesse ponto, não 

se olvide que o INSS considerou presentes os requisitos para o reconhecimento da união estável. Registre-se, ainda, que não há elementos nos autos que 

indiquem a utilização de documentos falsos no momento do requerimento do benefício. Dessa forma, não cabe ao parquet, no caso concreto, imiscuir-se 

em uma decisão administrativa do INSS, lastreada em documentação legítima.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de materialidade delitiva. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

235. 

Expediente: 

JF/PSA-1005109-91.2021.4.01.3810-INQ - Eletrônico 

Voto: 4712/2021 

Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial. Ofício encaminhado pela 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre noticiando a possível prática do crime de 

apropriação indébita (art. 168, §1º, II, do CP), por particular que, na condição de depositário judicial no processo de execução trabalhista, deixou de 

efetivar a entrega dos bens penhorados. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não foi possível verificar a deliberada intenção de apropriação 

dos bens penhorados. Ouvido, o investigado informou que a empresa passou por crises financeiras e, com o avanço da pandemia do COVID-19, o negócio 

foi fechado, resultando, também, no despejo do estabelecimento. Com o encerramento do negócio, os credores levaram os bens móveis da empresa, 

dentre eles os penhorados, tendo o investigado permitido, pois, segundo alegou, não tinha local para efetuar o depósito. Ausência de dolo do depositário 

ora noticiado. Crime de apropriação indébita não caracterizado. Possibilidade de adoção de providências na esfera trabalhista. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

236. 

Expediente: 

JF/PSA-1005748-46.2020.4.01.3810-INQ - Eletrônico 

Voto: 4756/2021 

Origem: GABPRM1-LMG - LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial. Representação oferecida por servidora do INSS em face do colega de trabalho, por possível crime contra a honra. 

Segundo consta, o representado, durante reunião, teria dito que a representante seria a sua "inimiga número 1", além de tê-la acusado de ter coagido 

servidores da APS do INSS de Pouso Alegre a subscreverem um abaixo-assinado contra ele e agir em conluio com um terceiro colega de trabalho. 

Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Como bem ressaltou o Procurador da República oficiante, inexistem elementos aptos a indicar a prática 

de crime e a consequente necessidade de intervenção do Direito Penal, tratando-se o caso de evidente 'situação de conflito administrativo interno e 

interpessoal no âmbito da APS de Pouso Alegre, a qual envolve aspectos de índole socio-comportamental que, apesar de não ser conveniente e adequada 
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ao meio profissional saudável, não tem o condão de materializar um fato típico'. 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). 

237. 

Expediente: 

JF/PSA-1005899-12.2020.4.01.3810-INQ - Eletrônico 

Voto: 4811/2021 

Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO CARLOS MOTTA NORONHA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 173, §3º, do CP. Manifestação anônima apresentada em Sala 

de Atendimento ao Cidadão do MPF informando a prática de fraude contra o seguro-desemprego por parte de uma empresa com sede em Jacutinga/MG 

e de determinado empregado. Ora investigado que teria recebido irregularmente o seguro-desemprego em três oportunidades: no período de março a 

julho de 2003, de julho a outubro de 2005 e de janeiro a maio de 2018. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedeu-se à oitiva dos 

investigados, os quais negaram ter ocorrido fraude ao seguro-desemprego e encaminharam documentação comprobatória. O Ministério do Trabalho 

encaminhou a documentação informando as datas e os valores recebidos pelo empregado no que diz respeito ao benefício do seguro-desemprego. As 

datas coincidem com o que está registrado na CTPS. O empregador juntou aos autos inúmeras auditorias realizadas em seu estabelecimento, cujo conteúdo 

não demonstra irregularidades. Embora a informação anônima narre a existência de supostas fraudes previdenciárias, não há quaisquer indícios que 

suportem a versão de fraude. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

238. 

Expediente: 

JF/PSA-1006097-49.2020.4.01.3810-INQ - Eletrônico 

Voto: 4813/2021 

Origem: GABPRM2-JCMN - JULIO CARLOS MOTTA NORONHA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime previsto nos arts. 299 e 304 do CP. Durante ação fiscal trabalhista em 

determinada empresa, o fiscal do MTE verificou irregularidades relacionadas ao processo eleitoral da CIPA, relativos à gestão 2013/2014, havendo 

suspeita de que o treinamento dos membros da CIPA, cuja carga horária consta como 20h, teria sido realizado em uma única manhã, durante apenas 

1h30. Contudo, os certificados de conclusão do treinamento teriam sido emitidos constando que o treinamento teve carga horária de 20h. Além disso, as 

atas da votação que elegeu os representantes da CIPA para a gestão 2013/2014 demonstram que o número de funcionários que teriam participado da 

votação foi de 448, sendo que havia 936 empregados ativos na empresa na data da eleição, ficando o número de eleitores abaixo do quórum mínimo 

(50% dos empregados). Promoção de arquivamento. Argumentos, em síntese, de que: i) 'não há falsidade nas atas de votação para eleição da CIPA, uma 

vez que não há nos autos qualquer indício de falsificações de assinaturas, inclusão/exclusão de nomes de forma irregular, ou qualquer outro tipo de 

falsidade para legitimar a eleição. Houve, em verdade, mera irregularidade trabalhista, já sancionada na esfera adequada.'; ii) 'Em sede policial, o depoente 

W' retificou sua declaração, informando que o curso foi ministrado em diversos encontros. E', que ministrou o curso, afirmou que o fez em vários 

encontros. Os depoentes L', S' e L', disseram ter participado do curso em diversas ocasiões, porém sem precisar o número de horas exatas devido ao lapso 

temporal. O único depoimento contrário, que embasaria a suposta falsidade, foi o de J', sustentando que houve somente um encontro. Dessa forma, não 

há provas suficientes em relação à materialidade delitiva, já que há divergências sobre o real prazo de duração do treinamento dos membros da CIPA, 

não se tendo elementos suficientes para afirmar que não foi cumprida a carga horária de 20h constante nos certificados de conclusão de treinamento.' 

Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

239. 

Expediente: 

JF-RN-0807821-31.2021.4.05.8400-IPL - Eletrônico 

Voto: 4660/2021 

Origem: GABPR9-RTS - RODRIGO TELLES DE SOUZA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, §3º, do CP. No caso, desde 

2013, no Município de São Paulo do Potengi/RN, a investigada receberia indevidamente o benefício assistencial do Programa Bolsa Família, pago pela 

União, uma vez que ela seria esposa de um comerciante, morando ambos em uma residência na parte de cima do mercadinho da família. Promoção de 

arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'na situação, não se conseguiu reunir elementos que evidenciem, com suficiente grau de segurança e 

certeza, que a investigada não preenchia os requisitos para recebimento do benefício assistencial do Programa Bolsa Família e que ela tinha consciência 

de não preencher tais condições ao requerer e auferir as respectivas prestações. De fato, embora a beneficiada tenha uma condição socioeconômica 

razoável, especialmente quando se considera o contexto do interior nordestino, levando a que se questione seu enquadramento no público-alvo do 

programa, não se pode desconsiderar que ela passa por certas dificuldades, como revelaram as diligências de campo e as entrevistas feitas na espécie. 
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Nessa perspectiva, o mercadinho do marido dela é bastante modesto, gerando renda pequena, e a família tem despesas extraordinárias com um filho 

deficiente. Nesse contexto, fica difícil falar em materialidade delitiva e, particularmente, em dolo, pressuposto indispensável para caracterização do crime 

de estelionato qualificado. Diante de tal quadro, não há como oferecer denúncia ou acordo de não-persecução penal. Por outro lado, não se vislumbram 

outras diligências que possam levar ao pleno esclarecimento dos fatos. Na verdade, o caso sob exame é tipicamente um daqueles que deve ter solução 

mais adequada na esfera administrativa, e não na seara penal.' Remessa, pelo Procurador da República oficiante, de cópia dos autos à Secretaria Nacional 

de Renda de Cidadania da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania 'para que sejam adotadas as medidas consideradas 

cabíveis quanto à manutenção ou não da investigada como beneficiária do Programa Bolsa Família'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 

Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

240. 

Expediente: 

JF/ROO-1003217-92.2021.4.01.3602-INQ - Eletrônico 

Voto: 4581/2021 

Origem: GABPRM2-RBL - RAUL BATISTA LEITE 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito policial. Possível crime de usurpação de bem da União (art. 2º, § 1º, da Lei 8.176/1991). Relato de que os investigados 

foram flagrados transportando supostas pedras preciosas - 12 (doze) pedras de coloração esverdeada, 1 (uma) azul e 1 (uma) branca. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Constatação de que o material apreendido é de ínfimo valor de mercado, totalizando a quantia de R$ 111,00 

(cento e onze reais). Segundo o laudo pericial, "Os minerais turmalina, berilo e quartzo ocorrem em diversos estados do Brasil e não há como afirmar o 

local exato das amostras trazidas a exame. Portanto, a perícia não possui elementos que possam identificar a origem do material examinado". Assiste 

razão ao membro do MPF oficiante ao alegar que "o contexto fático dos autos, somado ao pequeno valor das gemas minerais apreendidas (turmalina, 

berilo e quartzo), não ensejam a movimentação da máquina pública e deflagração da ação penal, notadamente quando a apreensão e perdimento dos 

minérios apreendidos tornam-se suficientes para reprovação da conduta praticada pelos suspeitos". Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da 

Orientação 30 da 2a CCR. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

241. 

Expediente: 

JF-SOR-5005908-96.2021.4.03.6110-IP - Eletrônico 

Voto: 4714/2021 

Origem: GABPRM3-RJCN - RUBENS JOSE DE CALASANS NETO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Policial. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Segunda consta, determinada 

empresa teria deixado de recolher as contribuições devidas à segurada no período de abril a novembro de 2017. Revisão do arquivamento (art. 62, IV, da 

LC 75/93). Ouvido, o responsável legal pela empresa admitiu ter deixado de realizar o recolhimento das contribuições previdenciárias na época correta, 

informando que efetuou o recolhimento tardio, em 2018. Apresentou, ainda, os comprovantes dos recolhimentos referentes às competências de fevereiro 

a agosto de 2017, acrescidos de multa e juros. A Receita Federal e o INSS confirmaram a existência dos recolhimentos. A Receita Federal também 

informou que não há procedimento fiscal em relação aos fatos. Não consta informação sobre a pequena diferença apontada na representação e a 

comprovada nos autos (3 meses). Caso existente, o débito deve ser apurado pela Receita Federal, que constituirá o respectivo crédito tributário. Crime 

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

tributário. Aplicação da Súmula Vinculante n° 24 do STF e Enunciado nº 79 da 2ª CCR. Inexistência de justa causa, por ora, 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). 

242. 

Expediente: 

1.00.000.012668/2021-87 - Eletrônico 

Voto: 4695/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Suposto descumprimento por parte de ex-prefeito de Belmiro Braga/MG do dever legal de prestar informações 

referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Segundo o órgão fiscal, foi descumprida obrigação acessória, estabelecida pelo art. 9º, 

parágrafo único, da Lei 9.717/1998, c/c o art. 5º, XVI, 'h' e § 6º, II, da Portaria MPS 204/2008, que impõe aos entes federativos o dever de enviar 

Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, o que obstaculizou sua atuação 

fiscalizatória. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'o caso ora em análise trata de mero 

descumprimento de obrigação acessória, semelhante à obrigação de envio da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física ou Jurídica, ou deixar de 

apresentar à autoridade fiscalizadora os livros fiscais (') no caso concreto, faltam elementos que permitam vislumbrar a lesão ao bem jurídico protegido 
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pela norma já que a simples omissão de entrega da documentação nenhum impacto traz para o regular funcionamento do sistema financeiro nacional. 

Situação diversa seria se a notícia envolvesse desvios praticados na administração de planos de previdência privada dos RPPS, em que demandaria a 

pronta investigação ou responsabilização penal de seus gestores e dirigentes. Mas o caso aqui não trata deste tipo de infração, sendo um rigor excessivo 

penalizar como crime o simples descumprimento de obrigação acessória, quando para tal irregularidade, pode-se culminar multa ou outra sanção prevista 

no Direito Administrativo ou Civil'. Subsidiariedade do Direito Penal. Aplicação da Orientação 30 da 2a CCR. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

243. 

Expediente: 

1.02.002.000017/2021-50 - Eletrônico 

Voto: 4860/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Ofício encaminhado pelo Ministério Público do Espírito Santo para apurar possível prática de crime previsto na Lei 

de Segurança Nacional - LSN (Lei nº 7.170/1983), por Deputado Estadual/ES que, através de suas redes sociais, tem incitado atos contra as instituições 

democráticas, em especial o Eg. Supremo Tribunal Federal. Nas postagens encaminhadas verifica-se imagem: a) dos Ministros do STF com o título 'os 

11 odiados'; b) com os dizeres 'eu sou livre para me expressar! STFvergonhanacional'; c) com a frase 'o capeta tem nome alexandre de moraes'; d) de 

suposto diálogo em que um dos ministros do STF afirma que 'as forças armadas pertencem ao Brasil não ao governo' e uma moça retruca dizendo que 'o 

Brasil pertence ao povo e não ao STF'; e) de dois ministros do STF com os dizeres 'esses são os que governam o país', em seguida a foto de uma presidiária 

com a afirmação 'ela tá solta. Essa aqui tramou a morte dos pais' e, após, a foto de um indivíduo com a frase 'ele tá preso. Esse denunciou golpe contra o 

Bolsonaro'; f) de ministro do STF com o jargão 'precisamos urgente de um cabo e um soldado' e g) com uma crítica à afirmação de um ministro sobre o 

voto impresso. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Observa-se das mensagens colacionadas na representação que o investigado utiliza-se 

de jargões que se mostram mais ofensivos à honra dos ministros do que ameaçadores aos bens jurídicos tutelados pela LSN. Como bem ressaltado pela 

Procuradora Regional da República, 'as manifestações na rede social em questão se aproximam mais de bazófias, em alguns pontos com reflexos na honra 

dos Ministros do STF, para atrair eleitores para um dos extremos políticos, como reflexo da polarização da sociedade. (') Além do mais, possuem como 

pano de fundo discussões nacionais como as decisões do STF no inquérito denominado 'Fake News' e no combate à Pandemia, bem como do Governo 

Estadual. De outra parte, a frase Precisamos Urgente de Um Cabo e Um Soldado (a sugerir o fechamento do STF pela Exército), mesmo que reproduzida 

por um Deputado Estadual, em postagem na internet, não possui, isoladamente, o condão de incitar à subversão da ordem política social ou à animosidade 

entre as Forças Armadas ou entre elas e as classes sociais ou as instituições civis, tampouco é apta a configurar perigo concreto ao funcionamento do 

STF, nos termos acima delineado'. Eventual crime contra a honra (CP, arts. 138, 139 e 140) cometidos contra servidor público (CP, art. 141, I). Crimes 

de ação penal pública condicionada à representação (CP, art. 145, parágrafo único). Informação de que o PGJ/ES mandou cópia da presente representação 

ao STF. Sobrevindo representação sobre os fatos, o MPF dará prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

244. 

Expediente: 

1.03.000.001313/2021-51 - Eletrônico 

Voto: 4805/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada no âmbito da Promotoria Eleitoral de Monte Azul Paulista, a partir de expediente da Procuradoria Regional 

Eleitoral em São Paulo, dando conta de candidatos possivelmente beneficiados por inconsistências em certidões de distribuição emitidas para fins 

eleitorais decorrentes de erros no Sistema de Certidões de Distribuição da 3ª Região. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo o 

Promotor de Justiça Eleitoral, não se verificou, no caso concreto, a ocorrência de crime de falsificação de documento público para fins de registro de 

candidatura. As anotações equivocadas nas certidões foram oriundas de falha no sistema e não de falsificações. Ainda em se tratando de candidato 

derrotado no pleito eleitoral, não se vislumbram medidas a serem adotadas na seara eleitoral, pois não obteve benefício pela utilização da certidão 

eventualmente emitida com erro material. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

245. 

Expediente: 

1.13.000.001378/2021-50 - Eletrônico 

Voto: 4779/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão para apurar suposta prática 

de infração penal contra a segurança nacional e de incitação ao crime, decorrente de publicação em detrimento do Presidente da República, na rede social 

Instagram, com o seguinte teor: 'De outra [facada] e dessa vez mire um pouco mais em cima, obrigado'. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
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IV). Este Colegiado tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', a liberdade de expressão e o direito de critica 

devem prevalecer amplamente. No caso, a publicação em comento não ultrapassa a tênue linha divisória entre a livre manifestação do pensamento e a 

configuração de ilícito penal. As palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de 

manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição em seu art. 5º, IV. As limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em 

hipóteses extremas. Embora grosseira e ofensiva, a manifestação em comento não tem o condão de atrair a aplicação de normas do Direito Penal. 

Conforme ensinamento do Ministro Celso de Mello retratado na Petição nº 8.830, o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão 

do pensamento é, efetivamente, 'garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas, igualmente, proteger o direito dos que sustentam 

ideias que odiamos, abominamos e, até mesmo, repudiamos'. Excesso não verificado na hipótese. Materialidade delitiva não evidenciada. Efetiva falta 

de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: 1.29.008.000338/2020-70 e 1.29.000.002959/2020-68, 779ª Sessão Ordinária, 

de 08/09/2020, unânimes; JF-MAU-5000219-23.2019.4.03.6181-PET-CR, 1.29.000.001695/2020-25, e 1.15.000.001239/2020-71, 777ª Sessão 

Ordinária ' 03/08/2020, unânimes. Homologação do arquivamento que se impõe na esfera criminal. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

246. 

Expediente: 

1.13.000.001814/2021-91 - Eletrônico 

Voto: 4782/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência do crime de sonegação previdenciária patronal e contribuições especiais 

para o sistema S, por parte de administradores da empresa estatal Manaus Energia S.A. (hoje Amazonas Energia S.A.) durante todo o ano calendário de 

2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo o Procurador oficiante, ao se analisar o conteúdo da representação fiscal para fins 

penais, não há como divisar a existência de indícios concretos de crime de sonegação previdenciária, previsto no art. 337-A do CP, pois não é qualquer 

omissão ou inexatidão de informação que implica na ocorrência do referido delito. É necessário que a informação omitida ou inexata tenha sido claramente 

ocultada da ação fiscalizatória como forma de reduzir o valor de tributo devido. No caso, nada foi efetivamente objeto de ocultação. As informações ou 

foram apresentadas em outras declarações prestadas ao fisco ou constavam da contabilidade eletrônica (SPED) ou foram apresentadas pelo contribuinte 

após intimação feita pela RFB. Não há, portanto, na espécie, conduta que possa ser considerada criminosa. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta 

de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

247. 

Expediente: 

1.13.000.002014/2021-97 - Eletrônico 

Voto: 4544/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação formulada na Polícia Federal, na qual o noticiante relata que estaria vivendo com um possível 

traficante pertencente a máfia peruana, sendo vítima de possível perseguição. Informa, ainda, ter recebido do suposto traficante um celular que julga estar 

hackeado, solicitando a realização de perícia no aparelho. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Em análise ao aparelho celular disponibilizado 

pelo representante, a perícia concluiu pela inexistência de informações sobre tráfico de drogas ou possíveis ameaças enviadas ao representante. Em 

consulta ao banco de dados, também não foram localizadas informações relevantes ou desfavoráveis contra o representado, apontado como suposto 

traficante. 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). 

248. 

Expediente: 

1.14.000.001805/2021-62 - Eletrônico 

Voto: 4807/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação subscrita por um Senador da República, inicialmente dirigida ao Ministério Público Estadual, que a 

encaminhou ao Ministério Público Federal, na qual pede a apuração de delito contra a sua honra, pela postagem, no Twitter, do seguinte comentário: 

'Citado na lista de propina da Odebrecht klkIkkk condinome DRACULA'. Possível crime previsto no art. 139 do CP. Promoção de arquivamento. 

Argumento, em síntese, de que: 'Resta claro, do conteúdo do citado post no Twitter que a suposta ligação do representante com a lista de propina ali 

indicada revelou uma opinião pessoal do autor, baseada em outras notícias anteriores, e mesmo uma insatisfação política com sua atuação no âmbito 

parlamentar. Nesse contexto, apontar falhas e criticar a conduta do homem público constitui direito e até dever social do cidadão, constituindo ônus de 

que tais pessoas públicas estão sujeitas a enfrentar. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece critérios particulares para aferir ofensas à 
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honra baseados na maior ou menor exposição pública da pessoa ofendida, pois `ao dedicar-se à militância política, o homem público aceita a inevitável 

ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilit, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos 

comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários' (HC 78.426-6-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 1 ª Turma, DJ de 

7.5.1999)' fazer prosseguir as investigações em face do (a) internauta que postou o aludido comentário não tem sustentação jurídica em razão da ausência 

do elemento subjetivo, e configuraria verdadeira censura aos direitos e garantias relacionados à liberdade de expressão, pensamento e manifestação em 

um contexto democrático.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comentário em questão, publicado em rede social, que não possui elementos necessários 

para que se considere consumado algum delito contra o Senador ora representante. As limitações ao direito fundamental à liberdade de expressão somente 

devem ocorrer em hipóteses extremas, nas quais sejam imprescindíveis para garantir a proteção de um outro direito fundamental. Ponderação e 

proporcionalidade na aplicação da lei penal. Livre exercício da liberdade de expressão. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

249. 

Expediente: 

1.14.000.001873/2021-21 - Eletrônico 

Voto: 4602/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante relata suposta 

prática de apologia ao nazismo por um usuário que se identifica como 'PabloNazista' em uma plataforma de jogo de pôquer online. Promoção de 

arquivamento. Argumento de que: 'Não se extrai do quanto noticiado a incitação ou apologia ao nazismo. Conforme o Art. 20, §1º, da Lei nº 7.716/1989, 

o crime se configura ao fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz 

suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. No caso em apreço, apesar da lamentável escolha do nome de usuário, não é possível, tão só, a 

partir dessa gesto, concluir que a pessoa em questão esteja fazendo apologia ou incitando as pessoas a compartilharem da ideologia nazista. De outro 

lado, mesmo após diligências junto às ASSPA/ PRBA e setor técnico de informática desta unidade do MPF, não foi possível identificar e coletar os dados 

do usuário `PabloNazista', pois os fóruns, disponíveis na versão web, não continham registros de mensagens do usuário em questão. Do mesmo modo, 

não foram encontrados símbolos e propagandas relacionadas ao nazismo na plataforma do jogo ou relacionadas ao usuário suspeito.' Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

250. 

Expediente: 

1.14.003.000056/2020-45 - Eletrônico 

Voto: 4584/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão. Relato 

de que determinada estudante, apesar de ter cursado parte do ensino médio e um colégio particular, estaria cursando medicina em uma universidade 

federal em vaga destinada a 'candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas.' Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Durante os trabalhos de uma comissão designada 

pela universidade para apurar a suposta fraude ao sistema de cotas, a ora investigada solicitou o cancelamento de sua matrícula. Após, houve a celebração 

de Acordo de Não Persecução Penal, já homologado, em que a investigada assumiu a responsabilidade pela obtenção e uso ilícito de um histórico escolar 

e de um certificado de ensino médio falsos, atribuídos a um colégio estadual. Apesar da suspeita inicial, os elementos arrecadados não confirmaram a 

participação consciente da genitora da investigada e de uma Secretaria de Educação na expedição dos documentos falsos. Acordo de Não Persecução 

Penal que será acompanhado em procedimento próprio. Ausência de elementos suficientes de autoria quanto à participação de outras pessoas na conduta 

criminosa. Falta de justa causa para o prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

251. 

Expediente: 

1.14.010.000166/2021-07 - Eletrônico 

Voto: 4648/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de representação apresentada pela Reitora do Instituto Federal da Bahia, solicitando providências 

investigativas acerca de um 'suposto crime de invasão à sala de aula online por suposto pai de discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia.' De acordo com a representante, no dia 24/08/2021, ao ministrar aula online sobre o tema parlamentarismos às avessas, explanou a 

existência do Poder Moderador na História do Brasil. Assim, após responder questionamento sobre a inexistência atual do referido poder, foi interrompida 
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por uma pessoa, supostamente pai de uma aluna, que teria passado a afirmar que a docente transmitia conceito equivocado da matéria, uma vez que o 

Presidente da República exercia atualmente o Poder Moderador no Brasil. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'O fato ora 

examinado não traduz materialidade mínima de ilícito criminal, na medida em que não restou comprovada a prática de conduta típica em desfavor da 

professora, servidora pública federal no exercício de suas funções, em que pese a conduta deselegante e mal educada do interventor. Com efeito, não 

existe tipificação penal para a conduta de `invadir sala de aula online'' mesmo que pautado em premissas históricas e jurídicas sabidamente equivocadas, 

não existem nos autos elementos que evidenciem minimamente que o representado ultrapassou o debate de ideias, violando bens jurídicos tutelados pela 

norma penal.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de materialidade mínima de ilícito criminal. Falta de justa causa para a persecução penal. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

252. 

Expediente: 

1.15.000.002633/2021-15 - Eletrônico 

Voto: 4867/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990) por parte de representantes legais de determinada 

pessoa jurídica privada. Segundo consta, a empresa apresentou obrigação acessória com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as 

contribuições previdenciárias. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando da apreciação 

do recurso interposto pelo contribuinte, alegou que 'houve sim o pagamento das contribuições relativas aos salários e honorários aos seus empregados e 

prestadores de serviços no período fiscalizado, apenas em valor menor que aquele apurado pelo agente fiscal'. Observa-se que as referidas infrações 

tributárias não ultrapassam os limites da esfera administrativa. Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, 'conforme apurado, o instituto em tela 

não deixou deliberadamente de pagar as contribuições previdenciárias, mas as pagou a menor, de acordo com o entendimento contábil justificado à 

autoridade fiscal'. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

253. 

Expediente: 

1.15.002.000343/2021-17 - Eletrônico 

Voto: 4798/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir da devolução, por parte do CNMP, de cópia de procedimento no bojo do qual foi suscitado conflito 

de atribuição entre o Ministério Público do Estado do Ceará e o Ministério Público Federal, exclusivamente em face dos fatos consistentes na prática 

denominada adoção à brasileira, empregada como meio ao crime de estelionato, que fora objeto de declínio parcial de atribuição ao Ministério Público 

Estadual para apuração do crime previsto no art. 242 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Segundo consta dos autos, restou 

firmado entendimento no sentido de que, no caso em questão, haveria conexão entre os fatos, cabendo ao MPF atuar nos feitos, pois as provas constantes 

dos autos demonstrariam que o crime de registro de filho alheio como próprio (CP, art. 242) foi praticado, ao menos, para facilitar a prática do crime de 

estelionato em face da União. Verificou-se que os delitos estão entrelaçados, já que um foi praticado com o objetivo específico de viabilizar o outro, de 

forma premeditada e dolosa. O registro de filho alheio como próprio, popularmente denominado adoção à brasileira, a que se refere o art. 242 do CP, 

acabou por esgotar sua potencialidade lesiva na prática do estelionato, móvel de sua consumação enquanto meio necessário, sendo por este absorvido. 

Aplicação do instituto da consunção. Fatos descritos no presente feito, relativamente ao delito de estelionato, já foram objeto de oferecimento de denúncia 

perante o Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. Exaurimento do objeto deste expediente. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

254. 

Expediente: 

1.15.004.000106/2019-11 - Eletrônico 

Voto: 4850/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/TAUÁ-CE 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de desobediência (CP, art. 330), por funcionário da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos ' EBCT, que teria deixado de atender ofícios remetidos pelo poder judiciário. Revisão do arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Instado a se manifestar, o acusado informou que à época dos fatos não estava mais lotado na agência destinatária dos ofícios. A EBCT, por 

sua vez, informou que foi aberto um processo de apuração interna, com objetivo de encontrar o responsável pela questão referente à ordem descumprida, 

contudo, não apresentou nenhum documento sobre a questão. Oficiado, o setor jurídico da EBCT informou desconhecer o recebimento de qualquer 

processo administrativo relacionado ao empregado ora investigado. Não foram colhidos elementos capazes de indicar que o investigado tenha sido o 
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responsável pelo suposto descumprimento da ordem. Até o momento, há apenas a informação de uma apuração interna conduzida pelos Correios para 

verificar o eventual responsável. Inexistência 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). 

255. 

Expediente: 

1.18.000.000953/2021-11 - Eletrônico 

Voto: 4826/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Procedimento Investigatório instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira encaminhado pelo COAF, para apurar possível 

crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98. Os investigados são suspeitos de operações financeiras 

atípicas, mediante alerta acionado junto ao COAF em razão de movimentações bancárias, realizadas entre janeiro e novembro de 2020, de R$ 

5.356.169,00 a crédito e R$ 5.588.345,00 a débito em suas contas, além de 'saques de valores próximos a R$ 50.000,00, caracterizando possível burla 

para que não haja a necessidade de comunicação'. Após colheita de provas, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, 

observando, em síntese, que: 'não há indícios objetivos de que as movimentações financeiras identificadas em contas bancárias dos investigados possam 

ter origem criminosa. Pelo contrário, as atividades agropecuárias exploradas pelo grupo empresarial familiar parecem, em análise perfunctória, aptas a 

explicar a origem do dinheiro movimentado. Ora, a lei, doutrina e jurisprudência são pacíficas ao concluir que para a tipificação do crime de ocultação 

de capitais, descrito no artigo 1º da Lei 9.613/98, é indispensável a existência de indícios ou evidências de algum delito antecedente à lavagem de dinheiro, 

crime esse que poderia indicar eventual origem ilícita do dinheiro movimentado' Logo, não existindo indícios suficientes de que as movimentações 

bancárias em nome dos investigados sejam produtos de algum delito, urge concluir que os fatos sob análise não configuram crime, não havendo qualquer 

diligência apta a reverter esse quadro, neste momento.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

256. 

Expediente: 

1.18.000.001865/2021-36 - Eletrônico 

Voto: 4844/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível prática do crime de uso de documento falso, consistente na apresentação de diploma de faculdade particular 

com indícios falsidade perante o Conselho Regional de Biomedicina. CP, art. 304. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Consta dos 

autos que a investigada teria apresentado o documento ao conselho de fiscalização com o intuito de formalizar inscrição. Contudo, foi constatado que o 

documento possuía elementos que não condiziam com outros apresentados e oriundos da mesma instituição. Ao proceder à verificação junto à faculdade, 

o conselho foi informado que o certificado não teria sido emitido pela instituição, assim como a investigada não faz parte do quadro de alunos registrados. 

A apresentação do documento contrafeito, apesar dessa característica de inautenticidade, não representou potencialidade lesiva mínima ao bem jurídico 

tutelado pelo art. 304 do Código Penal, qual seja, a fé pública, uma vez que a suposta falsidade já foi notada antes mesmo de realizar a verificação regular 

perante a instituição. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

257. 

Expediente: 

1.18.001.000452/2021-24 - Eletrônico 

Voto: 4625/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Ora noticiado que, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal, apresentou CRLV com indícios de falsidade e, 

na oportunidade, teria confessado a compra do documento pelo valor de R$ 100,00 no Ceasa de São Paulo. Informações da Polícia Federal dando conta 

de que: 'I ' o porte do CRLV é dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se 

o veículo está licenciado (Art. 133, Parágrafo Único do CTB), que é o caso dos autos, já que os agentes policiais realizaram consulta imediata da 

documentação; II ' aparentemente se trata de falsificação grosseira, identificada pelos agentes policiais antes mesmo da realização de perícia técnica.' 

Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'O caso trazido à baila, com grande probabilidade, poderá ser enquadrado no conceito de 

uso de documentação com falsificação grosseira, configurando-se crime impossível pela atipicidade da conduta' Diante das especificidades do caso, o 

Ministério Público Federal não visualiza utilidade na instauração de IPL, e entende que as providências adotadas pela PRF (aplicação de multa e apreensão 

do veículo até regularização da documentação) são suficientes como caráter punitivo e educativo.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Caso em que, após 

apresentada a documentação solicitada, os agentes policiais verificaram que a CRLV estaria em desacordo com a Resolução nº 512 do CONTRAN, tendo 
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em vista que o documento apresentava características típicas de impressão jato de tinta. Os agentes policiais relataram ainda ser perceptível distorção nos 

caracteres referentes à unidade federativa e o exercício. Falsificação grosseira. Configuração de crime impossível. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

258. 

Expediente: 

1.21.000.001859/2021-93 - Eletrônico 

Voto: 4683/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Informações acerca da apreensão de veículo que, em tese, estaria fazendo uso de equipamento de rádio amador e 

copiando a rede de rádio da polícia, de modo a configurar possível crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação (art. 183 da 

Lei nº 9.472/1997). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). i) Caso em que, com a apresentação da Licença para Funcionamento de Estação 

e do Certificado de Operador de Estação de Radioamador, restou provado que o ora noticiado possui autorização da ANATEL para operar o aludido 

aparelho. Inocorrência do crime do art. 183 da Lei nº 9.472/1997. ii) Questionado a respeito do fato do rádio comunicador estar sintonizado na frequência 

da Polícia Militar no momento da abordagem policial, o noticiado informou que não estava propositadamente ouvindo a frequência da Polícia Militar, 

mas, como o seu equipamento possui um scanner, ele automaticamente busca a frequência que está mais próxima, coincidindo, no momento da 

abordagem, com a da Polícia Militar. Verossimilhança de tal afirmação visto que consta no próprio Boletim de Ocorrência que o noticiado estava 

dormindo no volante do veículo no momento da abordagem policial. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

259. 

Expediente: 

1.21.004.000189/2020-77 - Eletrônico 

Voto: 4738/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTA TENTATIVA DE EXPORTAÇÃO IRREGULAR DE 4.536 

CERVEJAS. AUSÊNCIA DE DESPACHO ADUANEIRO. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTOS ILUDIDOS. MERA INFRAÇÃO NO ÂMBITO 

ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta 

tentativa de exportação clandestina, no dia 27/07/2020, de 4.536 cervejas - avaliadas em R$ 77.837,76. 2. Segundo consta, equipe da Receita Federal 

abordou um caminhão, conduzido por um boliviano, e, durante a fiscalização, "detectou-se que no interior do veículo havia enorme quantidade de 

mercadoria nacional/nacionalizada destinada à exportação. No entanto, conforme documentos retidos e informações constantes do TRV n° 10/2020 - 

SAVIG, a carga não foi submetida a despacho de exportação a partir do recinto alfandegado Armazéns Gerais Alfandegados de MS LTDA - AGESA, 

único local habilitado na jurisdição desta Alfândega da Receita Federal do Brasil em Corumbá-MS a processar despachos aduaneiros (de importação e 

exportação) rodoviários de carga de mesma natureza do ora avaliado. De acordo com o TRV n° 10/2020 - SAVIG, quando o Sr. J. C. C. foi solicitado a 

apresentar a documentação referente à exportação da carga, apresentou documentação diversa das mercadorias que transportava. Não apresentou 

Manifesto Internacional de Carga (MIC/DTA), Nota(s) Fiscal(is) e/ou DANFE(s), nem Conhecimento de Transporte Eletrônico. No entanto, portava 

Conhecimento Rodoviário de Carga (CRT) que não dizia respeito à carga, posto que se tratava de documento instrutivo de carga de sementes a serem 

importadas". 3. Consta, ainda, que, no dia 04/08/2020, o brasileiro P. K. F. G. protocolizou pedido de reconsideração quanto à retenção das mercadorias, 

ocasião em que alegou ser o proprietário da carga, bem como apresentou documentação (notas fiscais) para comprovar a aquisição das cervejas. 4. O 

membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento, pelos seguintes fundamentos: "Está-se diante, em verdade, de prática comum no local para fins de 

subsistência pessoal; logo, a persecução penal levada à efeito de forma absolutamente acrítica neste contexto tende, do contrário, a agravar o cenário 

econômico-social no município de Corumbá/MS, além de causar prejuízos aos órgãos de persecução penal que ficariam assolados em atividades de 

menor repercussão. (...) Vê-se, pois, de melhor sorte resta senão o arquivamento da aludida representação, uma vez que a solução administrativa mediante 

perdimento dos bens após procedimento fiscal parece suficiente". 5. Encaminhamento dos autos à 2a CCR, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93. 6. De 

início, verifica-se que os bens apreendidos não são proibidos (cervejas), o que afasta a tipificação do crime de contrabando. 7. Também não há que se 

falar em crime de descaminho, ante a inexistência de tributos iludidos. Após pesquisas, constatou-se que atualmente existem apenas duas categorias de 

produtos que possuem incidência do Imposto de Exportação ' IE, e por razões não-econômicas, a saber: (i) cigarros; e (ii) armas e munições1. 8. No 

presente caso, vislumbra-se mera infração no âmbito administrativo, posto que não houve o devido desembaraço aduaneiro (despacho de exportação). 

Ademais, tal irregularidade já foi devidamente sancionada com a pena de perdimento dos bens e a aplicação de multa no valor de R$ 15.000,00. 9. Por 

fim, considerando a existência de outros procedimentos fiscais em nome de P. K. F. G., recomenda-se a realização de diligências perante a Receita 

Federal, para fins de apuração quanto à regularidade das atividades comerciais por ele desenvolvidas, bem como para verificar se consta notícia sobre o 

uso, de forma reiterada, de documentação falsa em face das autoridades aduaneiras brasileiras ou bolivianas. 10. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

260. 

Expediente: 

1.22.000.001630/2021-11 - Eletrônico 

Voto: 4634/2021 
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Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta aplicação irregular de recurso público proveniente de 

financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), concedido por intermédio do Banco do Nordeste. 

Beneficiário que não teria comprovado a aplicação total dos recursos deferidos nas finalidades previstas em contrato. Homologação, por esta 2ªCCR, na 

817ª Sessão de Revisão, de 09/08/2021, do arquivamento proposto quanto ao possível crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86 e remessa dos autos à 

PRM-Janaúba/MG, nos termos do Enunciado nº 25/2ªCCR, considerando a possível prática do crime de apropriação indébita por parte do beneficiário. 

Nova promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'A ausência de aplicação de recursos do PRONAF contratados por meio de 

financiamento bancário tem natureza de ilicitude cível, já que o suposto desvio do recurso tem em vista, na verdade, um descumprimento contratual, não 

configurando, materialmente, o crime contra o Sistema Financeiro Nacional e nem mesmo o de apropriação indébita. Destarte, os supostos crimes 

imputados contra agricultores que contraíram financiamentos de pequeno valor estariam sendo utilizados meramente para assegurar o adimplemento 

contratual e simples garantia de crédito ao banco. Nesse sentido, é válido pontuar que este não seria o legítimo desiderato do Direito Penal, considerando 

que sua utilização deve ocorrer diante de razoáveis violações aos bens jurídicos resguardados e, como a ultima ratio, quando as demais esferas do direito 

se mostrarem infrutíferas. Nesse ponto, o próprio banco dispõe de consultoria jurídica que possibilite a adoção das medidas executórias da dívida 

judicialmente, conforme se depreende da procuração juntada aos autos.' Revisão (art. 62, IV, da LC 75/93). Hipótese que deve ser tratada como mero 

descumprimento contratual, a ser enfrentado na esfera cível. Eventual crime não configurado. Precedente da 2ª CCR: Procedimento 

1.24.000.001083/2018-02, 722ª Sessão de Revisão, de 27/08/2018. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

261. 

Expediente: 

1.22.006.000079/2010-86 

Voto: 4558/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Inquérito Civil. Possíveis fraudes na concessão do seguro-defeso nos municípios de Unaí/MG, Brasilândia de Minas/MG e 

Buritis/MG, em relação a diversos beneficiários. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Colhe-se dos autos que as irregularidades constatadas 

dizem respeito à cumulação do benefício do seguro-defeso ao exercício de atividade profissional (caminhoneiro, taxista, prestador de serviço etc) ou a 

outro benefício previdenciário (seguro-desemprego, auxílio-doença, aposentadora). Nota-se que, pelos dados, tratam-se de beneficiários possivelmente 

de baixa renda, que cumulavam benefícios previdenciários possíveis de serem identificados por cruzamento de dados. Considerando a criação de Grupo 

de Trabalho composto por integrantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, INSS, Polícia Federal, Dataprev, Secretaria de Aquicultura e 

Pesca e Caixa Econômica Federal para detectar, corrigir e prevenir irregularidades e fraudes no Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, determinou-

se a expedição de ofício ao GT, solicitando que informasse se foram constatadas fraudes (omissão dolosa) na concessão de seguro defeso na região de 

Buritis/MG, Brasilândia de Minas/MG e Unaí/MG. Em resposta, restou informada a existência de apenas uma notificação de possível irregularidade no 

seguro defeso concedido nas regiões de Buritis/MG, Brasilândia de Minas/MG e Unaí/MG. Por ora, há apenas o apontamento de possível irregularidade 

que, não necessariamente, indica a prática de crime. Inexistência de elementos que indiquem fraude na concessão do benefício. Possibilidade de adoção 

das providências cabíveis em outras esferas do direito. 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). 

262. 

Expediente: 

1.22.013.000221/2021-59 - Eletrônico 

Voto: 4673/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pela ANATEL, com o escopo de apurar o cometimento do crime 

previsto no art. 183 da Lei 9.472/97, tendo em vista o uso não autorizado de radiofrequência, no município de Pouso Alegre/MG. Uma operadora de 

telefonia indicou à ANATEL a existência de interferência no SMP registrado pela empresa, possivelmente ocasionada por antena instalado no telhado de 

uma residência, na zona rural de Pouso Alegre/MG. Em diligência realizada no local, o equipamento que estaria causando a interferência teve o seu 

funcionamento interrompido, foi apreendido e lacrado pela ANATEL. Promoção de arquivamento. Argumento, em síntese, de que: 'o equipamento em 

comento foi adquirido no mercado lícito, conforme nota fiscal apresentada, sendo que o mesmo ostenta selo de homologação da própria ANATEL. Em 

adição, em consulta à rede mundial de computadores, diligenciou-se na localização do arquivo do manual do repetidor de celular em comento', do qual 

se constata que não há, em qualquer ponto, inclusive nas `especificações técnicas', alerta ao consumidor sobre a necessidade de autorização da agência 

para uso do equipamento' Com efeito, não há elementos seguros para se afirmar, ainda que em caráter indiciário, que o autuado agiu com consciência e 

vontade de estar violando a norma penal. Além disso, não se pode perder de vista que as medidas adotadas pela ANATEL em sede administrativa se 

revelaram suficientes para coibir a prática noticiada, na medida em que o equipamento foi lacrado e apreendido' No caso em tela, ademais, é relevante a 

informação prestada pela ANATEL, no sentido de que, mesmo após a fiscalização, o alegado problema de interferência persistiu, o que lança dúvidas 

consistentes sobre o nexo causal entre o funcionamento do equipamento instalado na residência do autuado e as interferências que motivaram a 
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fiscalização.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Equipamento adquirido licitamente no mercado, ostentando selo da ANATEL e instalado conforme as 

instruções do manual. Dolo do agente não evidenciado. Incertezas acerca da real causa da interferência noticiada. Falta de justa causa para a persecução 

penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

263. 

Expediente: 

1.25.000.001811/2021-36 - Eletrônico 

Voto: 4808/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação subscrita por um Senador da República, inicialmente dirigida ao Ministério Público Estadual, que a 

encaminhou ao Ministério Público Federal, na qual pede a apuração de delito contra a sua honra, pela postagem, no Twitter, do seguinte comentário: 'Um 

crápula como Vc só pode ver tudo distorcido mesmo! Vem cá, Vc se acha eterno? Um dia bate com as botas' e aí SIM, não poderá fingir demência!'. 

Promoção de arquivamento. Argumento de que: 'O fato poderia em tese enquadrar-se como injúria (art. 140 do Código Penal), crime para o qual é prevista 

pena de 1 mês e 20 dias a 8 meses de detenção ou multa, já que cometido contra senador (funcionário público) em razão de suas funções (art. 141, II, 

Código Penal)' contudo, na linha da 3ª Seção do STJ' no presente caso a ofensa foi praticada no contexto de um debate público e de críticas políticas por 

um cidadão contra homem público (senador), razão pela qual não houve animus injuriandi e deve ser mitigado o direito à honra do homem público em 

favor da ampla liberdade de expressão política, já que o direito penal é sempre a ultima ratio, sendo mais apropriada ao caso uma ação para reparação 

cível por danos morais''. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comentário em questão, publicado em rede social, que não possui elementos necessários 

para que se considere consumado algum delito contra o Senador ora representante. Persecução penal que, na hipótese, configuraria censura aos direitos 

e garantias relacionados à liberdade de expressão, pensamento e manifestação em um contexto democrático. As limitações ao direito fundamental à 

liberdade de expressão somente devem ocorrer em situações extremas, nas quais sejam imprescindíveis para garantir a proteção de um outro direito 

fundamental. Ponderação e proporcionalidade na aplicação da lei penal. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

264. 

Expediente: 

1.25.008.001066/2021-55 - Eletrônico 

Voto: 4586/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Procuradoria do Trabalho no Município de Ponta Grossa, no qual 

consta relato formulado por manifestante (que solicitou o sigilo de seus dados) de que determinada empresa estaria mantendo empregado trabalhando 

sem registro e recebendo seguro-desemprego. Possível prática do crime previsto no artigo 171, §3º, do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Oficiada, a Gerência Regional do Trabalho de Ponta Grossa informou que realizou ação fiscal no estabelecimento em questão a partir de 

representação com o mesmo teor encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho e que na referida ação não foi constatada irregularidade. Ausência 

de indícios e/ou início de prova suficiente que justifique o início de investigação penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

265. 

Expediente: 

1.26.000.001052/2019-50 - Eletrônico 

Voto: 4740/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Procedimento investigatório criminal. Possível prática do crime previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 por parte dos 

gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores dos municípios de Paulista/PE, Aliança/PE e São Lourenço da Mata/PE. Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF oficiante, "em relação ao crime de gestão temerária investigado nestes 

autos, apenas apontou-se para uma falha na gestão do regime próprio de previdência social do Município de Paulista/PE (PREVIPAULISTA), tendo em 

vista que houve o investimento no fundo TOTAL MIX FIC FIA, em junho de 2013, por orientação da P. I., sem realizar credenciamento prévio das 

instituições possíveis nem analisar os aspectos relacionados ao objeto da aplicação ou qualquer evento que de alguma forma impactasse no desempenho 

ou na confiança depositada no investimento, do que adveio um prejuízo de R$ 97.224,35 (noventa e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e 

cinco centavos) ao instituto. O investimento no fundo TOTAL MIX FIC FIA pelo PREVIPAULISTA, contudo, ficou adstrito ao período analisado pelo 

TCE (2013-2016), tendo em vista que, nos exercícios posteriores (2017-2019), os fundos nos quais houve investimentos eram administrados por 

instituições financeiras conhecidas (CEF, BB, Bradesco, Sulamérica) (fls. 450/455). Diante disso, não se pode enquadrar um fato isolado e com pouco 

expressividade econômica em crime de gestão temerária ou fraudulenta, visto que, no período analisado pelo TCE, o investimento no fundo TOTAL 

MIX FIC FIA pelo PREVIPAULISTA variou de 2,94% a 6,23%, entre o terceiro bimestre de 2013 e o primeiro bimestre de 2016 (fls. 350/351). Os 
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outros investimentos realizados pelo instituto, que representaram a maior parte dos recursos de seu patrimônio líquido, foram realizados em fundos de 

instituições financeiras conhecidas. Embora o investimento em fundo não conhecido e considerado arriscado pelo TCE se revista de uma certa temeridade, 

a conduta do gestor do PREVIPAULISTA não colocou em risco a saúde financeira deste - dada a pouca representatividade dos aportes financeiros 

realizados no TOTAL MIX FIC FIA frente ao patrimônio do instituto -, nem demonstrou uma habitualidade em seu modo de gerenciar, sobretudo porque 

não foram verificados outros atos prejudiciais de gestão além daquele". Materialidade delitiva não evidenciada no caso concreto. Homologação do 

arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

266. 

Expediente: 

1.29.000.001185/2021-39 - Eletrônico 

Voto: 4775/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de ofício do Serviço de Auditoria do SUS em Santa Catarina, informando a ocorrência da utilização 

de CPF de pessoa falecida para a dispensação de medicamentos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. Suposta prática do crime previsto 

no art. 171, § 3º, do CP, por parte dos representantes legais de drogaria estabelecida no município de Alvorada/RS. Segundo a Procuradora oficiante, a 

partir 'da análise minuciosa dos documentos acostados, percebe-se que a justificativa apresentada pelo representante do estabelecimento comercial se 

demonstra verossímil, já que, durante o período auditado (janeiro de 2016 a outubro de 2018), tal utilização indevida de CPF ocorreu apenas uma única 

vez, inexistindo reiteração a caracterizar o dolo na conduta. De igual forma, não foram colhidos outros elementos que comprovem a efetiva intenção de 

obter vantagem ilícita por meio de fraude ao Programa Farmácia Popular do Brasil ' PFPB. Outrossim, é de ser frisado que, além do valor da operação 

ser ínfimo, consistente em apenas R$ 60,57, tanto essa quantia quanto as relativas às demais irregularidades já estão sendo objeto de cobrança de 

ressarcimento e multa, inclusive com apresentação de recomendações da autoridade administrativa. Assim, ausentes as provas de dolo na conduta dos 

agentes, necessário para a configuração da tipicidade, e considerando que encontradas apenas irregularidades de cunho administrativo, desnecessária a 

intervenção do Direito Penal em decorrência de seu caráter fragmentário como ultima ratio.' Homologação do arquivamento na 811ª Sessão de Revisão 

ordinária realizada em 08/06/2021, por unanimidade. Posterior desarquivamento dos autos para juntada de novo relatório complementar encaminhado 

pelo chefe da SEAUD-SC/DENASUS/MS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Documentos que não alteram fatos já apreciados, sendo 

constatadas pela Procuradora oficiante apenas modificações em valores de devolução e renomeação de anexos. Reiteração quanto à ausência de provas 

de dolo na conduta dos agentes. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

267. 

Expediente: 

1.29.000.003165/2021-01 - Eletrônico 

Voto: 4585/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades indicadas em uma representação apresentada por um particular à 

Polícia Federal. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, observando: 'Da análise acurada dos autos, não se vislumbra 

a existência conduta criminosa ou mesmo de possíveis irregularidades a serem apuradas. Em realidade, o comunicante sequer noticiou qualquer fato à 

Polícia Federal, limitando-se a encaminhar ao órgão cópia do extrato do SINTEGRA da Bahia e inúmeros dados escritos de próprio punho, aparentemente 

sem conexão entre si, o que é destituído de qualquer indício de materialidade delitiva que possa levar à instauração de apuratório policial, razão pela qual 

é imperativo o arquivamento deste expediente, sendo desnecessária a adoção de qualquer providência no caso.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Falta 

de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

268. 

Expediente: 

1.29.000.003288/2021-33 - Eletrônico 

Voto: 4828/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, arts. 168, § 1º, II). Investigada nomeada depositária de veículo penhorado 

entregou o bem em mau estado de conservação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que configura mero ilícito civil passível 

de indenização. Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. O crime de apropriação indébita se configura com a inversão no título 

da posse, isto é, no momento em que o sujeito ativo passa a agir como se fosse dono da coisa alheia de que tinha a posse em razão de determinada 

qualidade especial, a exemplo do depositário judicial. Contudo, no caso, não se visualiza a transferência da posse para outrem, pois a investigada exercia 

em seu próprio nome os poderes inerentes à propriedade dos seus bens. Ressalte-se que o bem, conquanto penhorado, era de posse e propriedade da 
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própria investigada, de forma que a assunção da condição de depositária não lhe retirou a condição de proprietária. Falta de justa causa para 

prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

269. 

Expediente: 

1.29.000.003512/2021-97 - Eletrônico 

Voto: 4894/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Possível crime tributário. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Fatos que já foram analisados pelos 

procedimentos 1.29.000.000894/2020-16 e 1.29.000.000896/2020-13, os quais foram arquivados de forma conjunta. O presente expediente diz respeito 

apenas a outras multas administradas pela Receita Federal. Obrigações acessórias que em nada alteram, sob a ótica penal, o arquivamento anteriormente 

promovido. O procedimento fiscal constante dos autos é decorrente de multa administrativa, e não de crédito tributário sonegado. Tais as circunstâncias, 

não se vislumbra ilícito penal suscetível de apuração nestes autos. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

270. 

Expediente: 

1.30.001.001541/2021-93 - Eletrônico 

Voto: 4682/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime previsto no art. 171, §3º, do CP. Ora investigada teria, 

supostamente, prestado declaração falsa de que estaria separada de fato do seu marido para receber benefício de amparo social ao idoso. Promoção de 

arquivamento. Argumento de que: 'Em relação a declaração falsa, de fato a caligrafia do texto escrito em nada condiz com a caligrafia da assinatura de 

S' Da análise visual do próprio documento é perceptível que o subscritor do texto não é o mesmo que assina. A julgar pelas condições pessoais da 

investigada (pessoa idosa e semi-analfabeta) não é crível que a mesma tenha elaborado materialmente o documento. Além disso, a sua inequívoca ciência 

do conteúdo falso também está prejudicada pelas particularidades do caso concreto, tendo em vista que a mesma acreditava estar obtendo aposentadoria. 

É cediço que no cotidiano, por falta de conhecimento técnico, muitas pessoas tratam qualquer benefício recebido pelo INSS como se aposentadoria fosse. 

No caso específico dos autos, S' acreditava estar aposentada, até porque, em razão de suas condições pessoais, não lhe seria exigível saber a distinção 

técnica entre os dois benefícios de naturezas distintas. A percepção da investigada, ao acreditar que estava aposentada, é reforçada pelo fato de que meses 

antes do requerimento de LOAS a mesma estava gozando de auxílio-doença. Em igual sentido, os dados do CNIS indicam que foram vertidas 

contribuições em favor do INSS, de modo que fazem presumir que a mesma acreditava estar aposentada em decorrência de suas contribuições mensais 

e trabalho efetuado ao longo da vida, ainda que não efetivamente declarado por seus empregadores. Não obstante o quadro, outra circunstância reforça a 

ausência de dolo: não constam atualizações no CADÚnico vinculadas ao CPF de S', de modo que desde a percepção do benefício não há indícios mínimos 

de que a mesma tentou manter o INSS em erro sobre a sua composição familiar.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dolo não evidenciado. Falta de justa 

causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

271. 

Expediente: 

1.30.001.001542/2021-38 - Eletrônico 

Voto: 4552/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da 45ª Vara do Trabalho/RJ, dando conta da possível prática do crime de desobediência 

(CP, art. 330) por parte de um gerente administrativo de determinada agência da Caixa Econômica Federal, tendo em vista a ausência de resposta a uma 

ordem judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Posterior retratação do juízo trabalhista quanto à possibilidade de cometimento de 

crime no caso concreto. Falta de justa causa para o prosseguimento do apuratório. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

272. 

Expediente: 

1.33.000.001770/2021-14 - Eletrônico 

Voto: 4789/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
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Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por Procuradora da República para apuração de possível crime de 

difamação (CP, art. 139), tendo em vista matéria jornalística veiculada em programa televisivo sobre a ocupação do Terminal de Integração Saco dos 

Limões, em Florianópolis, por indígenas, na qual o apresentador teria afirmado que o MPF estaria 'botando lenha na fogueira'. Conforme a representante, 

o apresentador teria insinuado a interferência do MPF em competência da Prefeitura e que a sua entrevista teria sido cortada na parte em que esclarecida 

a tramitação de execução de acordo firmado pelo Poder Executivo Municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No caso concreto, 

ainda que não se concorde com o ponto de vista do jornalista, que demonstra certa insensibilidade no tocante aos direitos das comunidades indígenas, 

não se vislumbra conduta com ânimo de difamar. Este Colegiado tem entendido que em um Estado Democrático de Direito ' que se pretende preservar ', 

a liberdade de expressão e o direito de critica devem prevalecer amplamente. A matéria jornalística em comento não chega a ultrapassar a tênue linha 

divisória entre a livre manifestação do pensamento e a configuração de ilícito penal. As palavras utilizadas, especialmente quando levado em conta o 

contexto fático, decorrem do livre uso da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, protegida pela Constituição em seu art. 5º, IV. As 

limitações ao referido postulado somente devem ocorrer em hipóteses extremas. Conforme ensinamento do Ministro Celso de Mello retratado na Petição 

nº 8.830, o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão do pensamento é, efetivamente, 'garantir não apenas o direito daqueles 

que pensam como nós, mas, igualmente, proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, abominamos e, até mesmo, repudiamos'. A conclusão 

do jornalista pode ter sido equivocada, mas está associada à sua linha de argumentação, que claramente aponta para a necessidade dos órgãos públicos 

encaminharem solução imediata para a retirada dos indígenas do antigo terminal. Nesse contexto, críticas no exercício da liberdade de imprensa, não 

obstante veementes, descaracterizam o elemento subjetivo do tipo penal. Excesso não verificado na hipótese. Falta de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

273. 

Expediente: 

1.33.003.000088/2021-76 - Eletrônico 

Voto: 4891/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Denúncia efetuada na Polícia Federal informando que particular teria comprado dois veículos com isenção de 

impostos para taxista, embora não possua autorização para trabalhar como taxista. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). As diligências 

preliminares realizadas com o intuito de esclarecer os fatos não confirmaram o teor da representação. Em visita ao endereço da denunciada, os vizinhos 

informaram que ela é taxista. Posteriormente, verificou-se que a denunciada possui concessão para serviço de táxi. Inexistência de indícios mínimos da 

prática de crime. Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

274. 

Expediente: 

1.33.003.000438/2020-13 - Eletrônico 

Voto: 4871/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o noticiante diversas condutas desrespeitosas 

praticadas por professor no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, tais como "impedir alunos de irem ao banheiro; reprimi-los ao expressarem 

alguma dúvida em relação ao conteúdo; empregar termos como 'burro' para dirigir-se aos estudantes, por vezes ignorando-os". Revisão de arquivamento 

(art. 62, IV, da LC 75/93). No caso, não há elementos de informação e de prova capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Cópia dos 

autos foi encaminhada à ouvidoria da referida universidade, para adoção de medidas que entender cabíveis. Homologação do arquivamento, sem prejuízo 

do art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

275. 

Expediente: 

1.34.001.002218/2021-98 - Eletrônico 

Voto: 4724/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

PROCEDIMENTO INSTAURADO NA PR/SP PARA APURAR POSSÍVEL CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS, 

EM RAZÃO DE SUPOSTA LESÃO A INVESTIDORES NO MERCADO DE AÇÕES PELOS GESTORES DE DETERMINADA EMPRESA 

PRIVADA EXPLORADORA DE PETRÓLEO. REMESSA DOS AUTOS À PR/RJ PARA ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ALGUM 
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ELEMENTO QUE POSSA TER RELAÇÃO COM DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, OU, 

AINDA, SER UTILIZADO OU APROFUNDADO POR MEIO DE NOVA DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. 

INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM AS AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE. APÓS DILIGÊNCIAS, NÃO HÁ INDÍCIO 

MÍNIMO DE IRREGULARIDADE QUE JUSTIFIQUE O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A 

PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada na Procuradoria da República em São Paulo a partir 

de manifestação sigilosa apresentada em Sala de Atendimento ao Cidadão, informando a ocorrência de possível crime contra o mercado de capitais. 2. 

Relato de lesão a investidores no mercado de ações pelos gestores de determinada empresa privada exploradora de petróleo, de oscilação de valor de 

ações por meio de manipulação de traders e de que a empresa exploradora de petróleo possui como principal acionista uma empresa com endereço nas 

Ilhas Cayman, local conhecido por ser um paraíso fiscal. 3. Promoção de arquivamento, ao argumento, em síntese, de ausência de elementos concretos 

indicativos dos crimes noticiados. 4. Deliberação da 2ª CCR, na 809ª Sessão Revisão, de 17/05/2021, pela não homologação do arquivamento, com a 

remessa dos autos à Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Dispõe o acordão da 2ª CCR: Relatórios de pesquisa efetuada pela Secretária de Perícia, 

Pesquisa e Análise/MPF (juntada aos autos pela presente Câmara) entorno dos mencionados na manifestação em questão indicam que todos os noticiados 

possuem residência ou sede no Rio de Janeiro/RJ (quando localizados no Brasil). Pesquisa realizada pela assessoria desta 2ªCCR no Sistema Aptus/MPF 

apontou a existência de, pelo menos, duas ações penais em curso na Justiça Federal do Rio de Janeiro em que empreendedor relacionado à empresa 

exploradora de petróleo ora noticiada (E.F.B.) é acusado da prática de crimes contra o mercado de capitais: Ação Penal nº 5014039-10.2021.4.02.5101 e 

Ação Penal nº 0029174-94.2014.4.02.5101, sendo que nesta já há sentença condenatória pela prática do crime de manipulação de mercado (art. 27-C da 

Lei nº 6.385/76) em concurso material com o crime de uso indevido de informação privilegiada (art. 27-D da Lei 6.385/76). Nesse contexto, verifica-se 

que a atribuição para o feito em análise é, a princípio, do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Arquivamento realizado pela Procuradora oficiante 

em São Paulo que se mostra prematuro, porquanto necessária é a remessa dos autos à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para análise acerca 

da existência de algum elemento nesta Notícia de Fato que possa ter relação com as mencionadas ações penais, ou, ainda, ser utilizado ou aprofundado 

por meio de novas diligências investigatórias. 5. Após diligências, a Procuradora da República oficiante no Rio de Janeiro promoveu o arquivamento do 

feito. Argumentos, em síntese, de que: i) a princípio, a notícia de fato foi distribuída por prevenção ao 40º Ofício da PR-RJ, por ser o titular dos autos nº 

5014039-10.2021.4.02.5101, tendo o procurador oficiante, entretanto, negado a existência de prevenção, por ausência de conexão, devolvendo o feito 

para livre distribuição; ii) 'também não há, aparentemente, conexão ou continência com os fatos tratados na Ação Penal nº 0029174-94.2014.4.02.5101, 

que cuida de examinar fatos ocorridos no ano de 2013, nos quais E' B' teria, através de fundo financeiro de sua propriedade, alienado ações de emissão 

da O', quando já tinha informações relevantes sobre o resultado da Companhia e não as divulgou ao mercado de capitais, provocando prejuízo a 

investidores e lucro indevido para si' com exceção à convergência de parte das pessoas físicas e jurídicas relacionadas, os fatos tratados na Ação Penal 

nº 0029174-94.2014.4.02.5101 não estão correlacionados aos fatos narrados no presente feito"; iii) "a representação em foco menciona que os gestores 

da D" teriam realizado grupamento de ações e posterior manipulação do mercado, através de traders, para desvalorizar o preço das ações. O citado 

grupamento de ações, também conhecido como inplit, não revela, por si só, conduta ilícita, tratando-se de medida devidamente regulamentada"; iv) 

oficiada acerca da manifestação apresentada ao MPF, "a CVM deixou claro que os fatos foram analisados pela Superintendência de Relações com o 

Mercado e Intermediários (SMI), área técnica da CVM responsável por supervisionar a observância de práticas comerciais equitativas e o funcionamento 

eficiente e regular dos mercados de bolsa, e pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), área técnica responsável por fiscalizar a observância 

de normas sobre a divulgação de informações pelas companhias abertas, tendo ambas chegado à conclusão de que inexistiriam indícios de irregularidades 

que justificassem o aprofundamento das investigações". 6. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 7. Ausência de indício mínimo de 

irregularidade que justifique o prosseguimento da presente investigação. Falta de justa causa para a persecução penal. 8. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

276. 

Expediente: 

1.34.001.006137/2021-67 - Eletrônico 

Voto: 4645/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ' ANP, informando a 

aplicação de penalidade de multa à determinada empresa em razão do não fornecimento de informações/dados de comercialização de petróleo e derivados. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato narrado que não constitui crime, mas tão somente irregularidade administrativa, tal como 

previsto na Lei nº 9.847/99, que disciplina a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis. Precedente desta 2ª CCR: 

NF nº 1.25.002.001049/2018-72, 733ª Sessão de Revisão, de 28/01/2019. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

277. 

Expediente: 

1.34.001.009230/2021-23 - Eletrônico 

Voto: 4723/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação enviada pela ANVISA noticiando possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Segundo 

consta, a agência teria recebido em sua ouvidoria denúncia sobre propaganda recebida via e-mail pelo denunciante acerca da venda de cigarros eletrônicos 

de marca possivelmente proibida. Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da Polícia Federal de que foram feitas diversas tentativas 
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de contato telefônico com o número constante no anúncio, todas infrutíferas. Inexistência de outros elementos capazes de justificar o desenvolvimento 

de investigação criminal. Carência de justa causa para o prosseguimento do feito. Denúncia genérica. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

278. 

Expediente: 

1.34.006.000684/2021-99 - Eletrônico 

Voto: 4848/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime descrito no art. 171, § 3º, do CP. Narra 

o noticiante que constatou um débito no valor de R$ 888,44 no contracheque de seu benefício previdenciário, referente a junho de 2021, sem que tivesse 

autorizado. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Como bem ressaltou o membro do MPF, "as informações e os documentos juntados não 

demonstram indícios razoáveis da prática de crime de estelionato. Num dos registros, consta o desconto de R$ 888,44 sob a rubrica de 'consignação 

débito com INSS'. A princípio, este desconto pode se tratar de um valor devido à própria autarquia previdenciária. Neste caso, mais adequado é o 

representante/beneficiário entrar em contato com a autarquia para esclarecer sobre as razões do débito". Ausência, até o momento, de elementos de 

informação e 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). 

279. 

Expediente: 

1.34.041.000087/2021-38 - Eletrônico 

Voto: 4846/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANDRADINA-SP 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de fato. Manifestação apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Segundo consta, houve divulgação de um vídeo, por 

meio de rede social, no qual um pastor "faz uso da credibilidade religiosa e da fé alheia para propagar incitação contra a normalidade democratica fingindo 

'revelação divina' em favor de intervenção militar". Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Assiste razão ao membro do MPF ao alegar que 

o "religioso apenas faz uma fantasiosa pregação de uma suposta revelação divina que teve sobre intervenção militar que poderia ser deflagrada em três 

estados da federação por ordem do Presidente da República e alerta os fiéis para se atentarem diante de tais fatos. Em nenhum momento do conteúdo 

gravado, o emissor induz ou sugere que as pessoas vão às ruas ou faz apologia à ditadura militar que possa sugerir afronta à democracia". Discurso 

amparado no direito à liberdade de expressão, sem potencialidade lesiva contra a segurança nacional e a ordem política. Ausência de elementos de 

informação capazes de justificar o prosseguimento da persecução penal. Crime não caracterizado. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

280. 

Expediente: 

1.35.000.000962/2021-21 - Eletrônico 

Voto: 4687/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de comunicação da Superintendência Federal de Agricultura Pecuária e Abastecimento em Sergipe, 

relativa a manifestação anônima recebida em sistema de ouvidoria, com o fim de se apurar a prática do crime disposto no art. 272, §1°, do CP, em razão 

da suposta produção e comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas em uma residência localizada em Aracaju/SE. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Ao longo das diligências realizadas pela Polícia Federal, não foi constatada qualquer movimentação de pessoas no local indicado pelo 

manifestante anônimo. Residência que estava sempre fechada. Ausência de indícios da materialidade do delito relatado. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

281. 

Expediente: 

1.36.000.000340/2021-65 - Eletrônico 

Voto: 4717/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
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Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Tocantins, 

informando possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) praticado pelo ora noticiado, que apresentou representação perante a Corregedoria 

daquele órgão imputando crime de abuso de autoridade em tese perpetrado por dois policiais rodoviários. Promoção de arquivamento. Argumento, em 

síntese, de que: 'pelo arcabouço probatório dos autos, não há convicção acima de dúvida razoável de que o ora investigado tinha ciência de que não fora 

praticado abuso de autoridade. Em verdade, sua versão dos fatos ' em que é narrado cenário mais agressivo e em tese passível de reprimenda se 

comprovado, o que não foi ' é contraposta somente pela versão dos fatos fornecida pelos policiais rodoviários, o que inviabiliza conclusão no sentido da 

ocorrência de prática criminosa.' Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de denunciação caluniosa é necessário que seja imputado 

crime a pessoa determinada, havendo ciência de que o imputado é inocente, o que não está caracterizado no caso em tela. Falta de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

Outras deliberações(Arquivamento) 

282. 

Expediente: 

1.22.003.000675/2021-49 - Eletrônico 

Voto: 4804/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão dando conta de que um 

vereador do município de Uberlândia/MG, durante o 1º Fórum de Vereadores Conservadores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, teria proferido falas 

de conteúdo transfóbico. O representante requer que o MPF proceda à apuração dos fatos diante de eventual conduta criminosa em detrimento da 

comunidade LGBTQIA+. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Embora o STF tenha firmado tese no 

sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação sobre a competência 

para o julgamento do delito. A Lei nº 7.716/1989 também não dispõe sobre competência para julgar os crimes nela previstos, razão pela qual incide o 

disposto no art. 109, V, da Constituição Federal, que determina, de forma clara, que, para restar configurada a competência da Justiça Federal, é necessária 

a congruência entre a transnacionalidade e a previsão do crime em tratado internacional. No caso, a discriminação por orientação sexual ou identidade 

de gênero não são objeto de tratado internacional, razão pela qual não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, como 

disposto no art. 109, V, da CF. Precedente análogo da 2ª CCR: Procedimento nº 1.34.001.003335/2021-79, 809ª Sessão de Revisão, de 17/05/2021, 

unânime. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da promoção de arquivamento como declínio 

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

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 

283. 

Expediente: 

JF-CAH-APORD-0000589-85.2019.4.01.3904 - Eletrônico 

Voto: 4580/2021 

Origem: GABPR7-NFS - NAYANA FADUL DA SILVA 

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 do acusado pela prática do crime previsto no art. 168-A do CP, tendo em vista a notícia de que deixou de recolher as contribuições 

previdenciárias de seus empregados, no período de 01/2013 a 06/2013, 12/2013 a 09/2014, 11/2014 a 02/2015, 07/2015 a 12/2016, cujo valor principal 

perfaz R$ 94.010,50. 2. O membro do MPF deixou de oferecer o acordo, alegando que a 'conduta do acusado importou em grave fraude o sistema 

tributário, considerando o elevado valor das contribuições previdenciárias não recolhidas, que ocasionou diminuição da receita da Fazenda, causando 

lesão ao bem jurídico tutelado pelo Direito Econômico Penal'. 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 ao réu, 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 (segunda parte do 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). 

284. 

Expediente: 
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JF/ITJ/SC-5007278-04.2018.4.04.7205-APE - Eletrônico 

Voto: 4821/2021 

Origem: GABPRM3-RJL - RODRIGO JOAQUIM LIMA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 4a REGIÃO NO CASO CONCRETO. 1. Ação penal em que a ré foi condenada, em primeira instância, pela prática do crime previsto 

no art. 171, § 3o, do CP. 2. Após interposição de apelação, o TRF4 determinou o retorno dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de oferecimento 

de acordo de não persecução penal. 3. O membro da Procuradoria da República em Blumenau/SP deixou de oferecer o acordo, alegando, de forma bem 

fundamentada, que, no caso concreto, não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso apresentado pela defesa 

e encaminhamento dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que a 2a CCR/MPF possui 

entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação 

Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento 

pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal 

tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei 

nº 13.964/2019'. 6. Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais 

em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 

22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 

Inclusive, foi editado o Enunciado 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' (aprovado na 198ª Sessão de Coordenação, de 30/08/2021). 7. Sobre o tema, destaca-se a 

decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a 

definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; 

II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da 

proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, 

entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, o 

Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, 

também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-

IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de processos em fase recursal, constata-

se que os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal. 10. Em face 

das decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que 

vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto é da 

Procuradoria Regional da República da 4a Região, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Registre-se que as negociações e a formalização 

do acordo (por escrito), se for o caso, deverão ser realizadas no âmbito administrativo, sem necessidade de intervenção judicial nessa etapa inicial, nos 

moldes do § 3° do art. 28-A do CPP. Logo, não será necessária a autorização prevista no art. 57, XIII, da LC 75/1993, visto que o membro do MPF de 

segundo grau não oficiará perante o Juízo de primeira instância. Na presente hipótese, caso seja celebrado o acordo, o(a) Procurador(a) Regional deverá 

solicitar, pelas vias cabíveis, o encaminhamento do instrumento negocial ao órgão jurisdicional competente, para fins de homologação (§ 4° do art. 28-

A do CPP). 12. Esclarece-se, por fim, que a presente decisão - quanto à atribuição para a análise da possibilidade de propositura do acordo no caso 

concreto - não se estende para eventual fase de homologação perante o juízo de primeiro grau, tampouco para a execução do ANPP junto ao juízo da 

execução penal. 13. Necessidade de remessa dos autos ao órgão do MPF 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). 

285. 

Expediente: 

1.00.000.013969/2021-28 – Eletrônico 

(JF/SP-5001349-77.2021.4.03.6181) 

Voto: 4697/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA 

DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO EM MOMENTO ESPECÍFICO 

PARA O ACORDO. ENUNCIADO Nº 98 DA 2ª CCR. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP EM CRIMES TRIBUTÁRIOS. 

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTIPULANDO VALOR MÁXIMO DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO PARA O SEU 

OFERECIMENTO. CONDUTA REITERADA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE (RE)ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 

28-A DO CPP, NO CASO CONCRETO. 1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado em ação penal em que a ré foi denunciada 

pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, em razão da supressão de tributos, nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014. 2. O Procurador 

da República oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, por entender que 'durante as investigações ocorridas no âmbito da `Operação 

Lava-Jato', a acusada M.B.S.P. foi denunciada nos autos 5056996-71.2016.4.04.7000, já sentenciado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que 

condenou a acusada pelo crime de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, não tendo a mesma sido processada pelo crime 

de sonegação fiscal. Diante de antecedentes criminais, elevado valor sonegado sem pagamento e não confissão da sonegação, o Ministério Público Federal 

desde já ressalta não ser caso de propositura de acordo de não persecução penal'. 3. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR/MPF (art. 28-A, 

§14, do CPP). 4. Inicialmente, importante registrar que o acordo de não persecução penal é cabível em crimes tributários, sendo que, na hipótese, caso 

preenchidos os demais requisitos do art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público poderá, ao oferecer o acordo, estipular como condição (ou uma 
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das condições) o pagamento do débito fiscal, cabendo aos acusados e à sua defesa aceitarem ou não. Ressalta-se, ainda que o 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. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, 

observa-se que não há óbice à sua realização durante a negociação do acordo de não persecução penal (desde que preenchidos os demais requisitos), uma 

vez que somente nesse momento o investigado será informado sobre todas as consequências de seu ato. 8. 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. 9. Por 

fim, 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. 10. No caso, verifica-se que o presente 

procedimento versa sobre fatos que teriam ocorrido nos anos de 2012 a 2014, enquanto a ação mencionada pelo membro do MPF oficiante como óbice 

ao oferecimento do ANPP tratou de fatos ocorridos em 01/2014, portanto posteriores. Em análise à sentença da referida ação, o magistrado consignou 

que a ré não possui antecedentes registrados. Dessa forma, na hipótese específica dos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, o referido 

registro sobre crime posterior, por si só, não indicam conduta habitual, reiterada ou profissional, capaz de obstar o oferecimento do ANPP. 11. Precedente 

da 2ª CCR: Processo n° 5012241-20.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 781, de 21/09/2020, unânime. 12. Necessidade do retorno dos autos ao 

Procurador da República para (re)análise dos requisitos exigidos para celebração do acordo, no caso concreto, podendo apresentar elementos que 

comprovem a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional ou ainda elementos outros que não justifiquem o acordo. 

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). 

286. 

Expediente: 

1.00.000.014108/2021-67 – Eletrônico 

(JFRS/POA-5071940-64.2019.4.04.7100-APN) 

Voto: 4571/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 

REPÚBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 

ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Ação penal em que a ré foi condenada, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, 

I, da Lei nº 11.343/2006. 2. Após interposição de apelação, o TRF4 determinou o retorno dos autos ao 1º grau para análise da possibilidade de 

oferecimento de acordo de não persecução penal. 3. A Procuradora da República deixou de oferecer o acordo por considerar incabível a medida após o 

recebimento da denúncia. Acrescentou, ainda, que 'ainda que fosse possível o oferecimento do acordo de não persecução penal, conforme o atual 

entendimento da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, a análise de seu cabimento é de atribuição do Procurador Regional da República, nos 

casos em que o processo está em grau recursal'. 4. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do CPP). 5. Inicialmente, importante 

registrar que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu 

Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 

185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que 'o art. 

28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase 

recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao órgão ministerial com atribuição 

para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, 

realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição 

da Procuradoria Regional da República. 7. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do 

Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida 

interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos à primeira 

instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da atribuição da Procuradoria Regional da 

República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a CCR/MPF (Procedimento de Conflito de 

Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2o Grau do MPF 

quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que 

aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a Sessão Ordinária, de 09/06/2021, 

unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de processos em fase recursal, constata-se que os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais do 

país estão celebrando de forma regular os acordos de não persecução penal. 10. Em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, da 2a 

CCR/MPF e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a 

atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto é da Procuradoria Regional da República da 4a Região, restando, 

portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o acusado, os termos deverão ser encaminhados à 

Corte Regional Federal da 4a Região. No momento oportuno, isto é, após formalização de eventual ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o 

TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao juízo de primeiro grau, para exame e eventual homologação. Isso porque a Lei 
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13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo, consistentes basicamente nas negociações, na homologação e na execução; a participação do 

juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 12. Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da Procuradoria Regional da República para 

análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

287. 

Expediente: 

1.00.000.014291/2021-09 – Eletrônico 

(JF/SP-0006907-62.2014.4.03.6181-APORD) 

Voto: 4572/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 

REPÚBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 

ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Ação penal em que os réus foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 289, § 

1º, na forma do art. 29, todos do Código Penal. 2. Em face da sentença, a defesa opôs embargos de declaração apontando a omissão, dentre vários pontos, 

de manifestação do MPF sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), contudo, os embargos não foram acolhidos. Após, a DPU 

protocolou ofício junto à PR-SP, solicitando a manifestação do MPF quanto ao ANPP. 3. O Procurador da República ressaltou que a questão já estaria 

superada, mas ressaltou a inviabilidade da medida destacando a existência de 'decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA estabelecendo o marco temporal do recebimento da denúncia para o oferecimento do acordo de não persecução, sendo certo 

que havendo sentença nos autos é manifestamente descabido o acordo nos autos'. 4. Recurso da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR (art. 28-A, § 14, do 

CPP). 5. Inicialmente, importante registrar que a 2a CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação 

penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2a, 4a e 5a CCR (revisada e ampliada). Cumpre ressaltar que a 

questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se 

manifestado no sentido de que 'o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata' (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam 

em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019'. 6. Questão de ordem: cumpre observar que, no que se refere ao 

órgão ministerial com atribuição para analisar o ANPP em ações penais em fase recursal, este Colegiado, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-

5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão 803, em 22/03/2021, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e 

decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 7. Sobre o tema, destaca-se a decisão no âmbito de recurso em conflito 

negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a 

celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 75/93; II) que não há que se falar em conteúdo 

decisório da remessa dos autos à primeira instância pelo TRF4, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP; e III) ser da 

atribuição da Procuradoria Regional da República a análise e propositura do ANPP, em grau recursal, entendimento também adotado pelas 4a e 5a 

CCR/MPF (Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06). 8. Da mesma forma, o Conselho Institucional do MPF já decidiu pela 

atribuição do órgão de 2o Grau do MPF quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença 

condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5a 

Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 9. Ademais, nas hipóteses de processos em fase recursal, constata-se que os membros atuantes nos demais 

Tribunais Regionais Federais do país estão celebrando de forma regular os acordos de não persecução penal. 10. Em face das decisões atuais do 

Procurador-Geral da República, da 2a CCR/MPF e do Conselho Institucional do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em 

casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP no caso concreto é da Procuradoria Regional 

da República da 4a Região, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito. 11. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o acusado, os 

termos deverão ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4a Região. No momento oportuno, isto é, após formalização de eventual ANPP e 

encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao juízo de primeiro grau, para exame e eventual 

homologação. Isso porque a Lei 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo, consistentes basicamente nas negociações, na homologação 

e na execução; a participação do juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 12. Necessidade de devolução dos autos 

ao órgão de segundo grau. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da Procuradoria Regional da República para 

análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

288. 

Expediente: 

1.00.000.015457/2021-04 – Eletrônico 

(JF-ARA-5000097-62.2020.4.03.6120-APN) 

Voto: 4736/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. 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 os acusados foram denunciados pela prática 

do delito previsto no art. 171, § 3o, do CP, por terem, de forma livre, consciente e com unidade de desígnios, obtido para si e para outrem vantagem 

ilícita, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, induzindo-a e mantendo-a em erro por meio fraudulento. 2. O membro do MPF deixou de propor o 
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acordo, "ante a presença de elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada e profissional, nos termos do § 2º, II, do art. 28-A do 

Código de Processo Penal". 3. Recurso da defesa do réu F. J. M. S. e 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. No caso, consta dos autos notícia de que, quanto ao réu recorrente, "além de estar respondendo à ação penal 

0000329.33.2018.4.03.6120, F. foi condenado na ação penal nº 0005659-92.2014.4.03.6106, que tramitou perante 1ª Vara Federal de São José do Rio 

Preto, tendo a sentença transitada em julgado, sendo que a respectiva pena vinha sendo executada na execução de pena nº 0000168-31.2019.4.03.6106, 

cujo último despacho foi o declínio à VEC da comarca de Carapicuíba, SP"; circunstâncias que, segundo entendimento da 2ª CCR, apontam para a 

reiteração/habitualidade de conduta criminosa e impede o oferecimento de ANPP. 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). 

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 

289. 

Expediente: 

JF/CE-0802933-17.2019.4.05.8100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4694/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO DO CEARÁ 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE RADIOFUSÃO. ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. PROMOÇÃO 

DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (28 DO CPP 

C/C O ART. 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93). LOCAL ERMO DA LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. NINGUÉM FOI ENCONTRADO NO 

LOCAL. FATOS OCORRIDOS EM 2017. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 183 da Lei n° 

9.472/97. No dia 10-10-2017, durante fiscalização realizada pela Anatel, foi constatada a exploração clandestina de radiodifusão de sons por parte de 

uma rádio FM, localizada na Serra Taquara, s/nº, Distrito de Mirambé, Município de Caucaia/CE, configurando, em tese, a prática do crime tipificado 

no art. 183 da Lei nº 7.492/97. 2. Consta dos autos que uma equipe de policiais federais foi acompanhada de servidor da ANATEL, que constatou, através 

de seu equipamento, a irregularidade de funcionamento da rádio. Ressalte-se que, no local, não havia qualquer responsável. Tratava-se de local ermo e 

de difícil acesso; não havia moradores nas proximidades, razão pela qual não foi lavrado auto de arrecadação. Restou apurado que a referida rádio era 

uma rádio web, podendo ser acessada pela internet. 3. Foram realizadas diligências e oitivas de possíveis responsáveis. Foi apurado o funcionamento da 

rádio nas dependências de uma igreja. Contudo, verificou-se posteriormente que se tratava de outra rádio de nome similar, que funcionava regularmente. 

4. Promoção de arquivamento com base na ausência de indícios de autoria, tendo em vista que 'todas as diligências realizadas não conduziram a uma 

identificação do autor da infração ora investigada, visto que ninguém foi encontrado na edificação que guardava os equipamentos (por sinal transmissor 

montado artesanalmente com peças de outros equipamentos), bem como sua esdrúxula localização, reforça a tese de ter sido cometida por alguém de 

uma forma totalmente clandestina para que não fosse identificada'. 5. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c 

o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. 6. Verifica-se que foram realizadas diversas diligências para identificar o responsável pela rádio, mas não obteve 

êxito. 7. O laudo pericial, nos equipamentos apreendidos, concluiu que o equipamento Transmissor - montado artesanalmente- operava na frequência 

104,7 Mhz, com potência estimada de 150W, com possibilidade de causar interferências em radiocomunicações em seu entorno, para frequências 

próximas a sua frequência de operação. O que corroborou e-mail enviado pela ANATEL, com as imagens técnicas da fiscalização no momento do 

cumprimento da Busca e Apreensão, o qual esclarece que a rádio FM investigada havia migrado seu sinal para a frequência 104,7, inclusive com juntada 

das propagandas extraídas da internet apontando a nova frequência utilizada. 8. Com efeito, há indícios de materialidade do fato, entretanto, a autoria não 

restou comprovada em relação ao crime previsto no art. 183 da Lei 9472/97. No caso, o suspeito B.B.G. nega ser o responsável direto pela referida 

estação de rádio. Não foi obtido elemento mínimo e concreto que demonstrasse sua efetiva responsabilidade. 9. Cabe, ainda, ressaltar que os fatos 

ocorreram em 2017. Inexistência de novas diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Ausência de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. 10. Manutenção do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

290. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5000852-86.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4616/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível ocorrência do crime de descaminho 

(CP, art. 334). Apreensão de mercadorias de procedência estrangeira (cerca de 36 aparelhos celulares, 18 caixas de som JBS, 12 varas de pescar, 1 relógio 

e 1 frigobar), sem a necessária documentação comprobatória de sua regular importação, avaliadas em R$ 30.064,59. Tributos iludidos no montante de 

R$ 9.132,21. Manifestação do MPF pelo arquivamento do feito em relação aos investigados L.S. e I.C.S., com base no princípio da insignificância. 
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Discordância do Juízo Federal em decorrência da reiteração da conduta delitiva apenas em relação ao investigado L.S.. Aplicação do art. 28 do CPP c/c 

art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De um lado o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância' no Enunciado 

nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita consta da ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. 

No caso, verificou-se que o investigado L.S. possui outra autuação por conduta ilícita (tributos no valor de R$ 2.448,74) nos últimos 05 anos anteriores 

ao fato aqui investigado, o que impede que o ocorrido seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não 

ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de reiteração da prática do crime e de efetiva ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Não aplicação do princípio 

da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos 

crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, 

ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. 

Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

291. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5006266-65.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4901/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada para apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Representação Fiscal Para Fins Penais, enviada 

pela Receita Federal, com informações de que determinada pessoa foi surpreendida, em 17-06-2020, na posse de mercadorias de origem estrangeira 

desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular importação (02 videogames, 09 smartphones, 02 tablets, dentre outros). Valor total 

das mercadorias apreendidas: R$ 21.093,55. Valor total dos impostos evadidos: R$ 8.468,91. O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento com base no princípio da insignificância, mesmo existindo reiteração delitiva. Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos 

termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. De um lado, o valor dos tributos iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para 

aferição da insignificância (R$ 20.000,00). De outro lado, tem-se que a reiteração da conduta ilícita impede a aplicação do princípio da insignificância 

penal. No caso, verifica-se que o autuado indicado tem 01 registro fiscal nos últimos 05 anos (em 2017; mercadorias: 01 pendrive e 02 projetores de 

imagem; valor total das mercadorias: R$ 1.760,01; valor total dos impostos evadidos: R$ 588,84). Cabe registrar que há, ainda, outros 06 registros fiscais 

há mais de 05 anos (em 2004; mercadorias: 01 brinquedo, 02 mochilas, 03 calculadoras portáteis, 06 secadores de cabelo, dentre outros; em 2004; 

mercadorias: 01 impressora laser, 07 aparelhos de som, 15 videogames, dentre outros; em 2004; mercadorias: 01 cabo para informática; 05 fones de 

ouvido, 06 impressoras, dentre outros; em 2006; mercadorias: 01 notebook e 02 placas SCSI; em 2008; mercadorias: 01 fone de ouvido, 02 HDs, 07 

notebooks; em 2010; mercadorias: 01 acess de som, 12 notebooks, dentre outros; valor total das mercadorias entre 2004 e 2010: R$ 11.558;14; valor total 

dos impostos evadidos entre 2004 e 2010: não consta nos autos), o que impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal, mesmo 

que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Hipótese de habitual praticante do crime e de efetiva e flagrante ocorrência de lesão à ordem 

tributária. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR: "Aplica-se o princípio da 

insignificância penal ao descaminho e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta 

formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) 

anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)". 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). 

292. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5008379-89.2021.4.04.7005-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4911/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). Consta dos autos que, no dia 12-11-

2020, após receber uma notitia criminis anônima de que haveria um ônibus de turismo com mercadorias descaminhadas, a polícia militar se deslocou até 

a zona rural de Corbélia/PR, e localizou o citado ônibus, ocasião na qual encontraram 3 (três) volumes em nome do passageiro C. G. da S., em que estava 

grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira (1.457 mercadorias descritas pela receita federal como 'brinquedo carro'); mercadorias avaliadas 

em R$ 7.854,30; tributos iludidos no valor de R$ 3.809,34. Promoção de arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo 

Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. O Juiz Federal destacou que o investigado é réu em ação penal em razão 

da prática dos crimes de contrabando e quadrilha ou bando (Autos n.º 5005235-47.2020.4.04.7004); o MPF ofereceu denúncia contra o réu C. G. da S. e 

outros denunciados, como incursos nos crimes previstos no art. 288 do CP e art. 334, caput e § 1º, b, do CP, basicamente, pela prática dos seguintes fatos: 

em data e local não precisados nos autos, mas certamente antes de 25-09-2013 e ao menos até 28-09-2013, C. G. da S. e outros, associaram-se para o fim 

específico de cometer crimes, notadamente para o fim de cometer crimes de contrabando e descaminho; no dia 25-09-2013, adquiriram, receberam, 

importaram, e transportaram consigo mercadorias de origem estrangeira descaminhadas de entrada permitida neste país, iludindo o pagamento de imposto 

devido pela entrada das mercadorias no país (2.861 tênis ' R$54.616,13 de imposto iludido apenas a título de II), bem como também, o fizeram em relação 

a mercadorias contrabandeadas de aproximadamente 30.000 (trinta mil) maços de cigarros ' aproximadamente 60 caixas ' produtos estes também de 

origem estrangeira e de entrada não permitida neste país, todos desprovidos de documentação de regular importação e sem autorização dos órgãos 

competentes; no dia 28-09-2013, adquiriram, receberam, importaram, e transportaram consigo mercadorias de origem estrangeiras descaminhadas de 
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entrada permitida neste país, iludindo o pagamento de imposto devido pela entrada das mercadorias no país (brinquedos, isqueiros, cadeados, ferramentas, 

ferros de soldar, vestuário e videogames ' R$150.286,20 + R$3.907,31 de imposto iludido apenas a título de II e IPI), bem como também o fizeram em 

relação a mercadorias contrabandeadas, de aproximadamente 33.430 (trinta e três mil quatrocentos e trinta) maços de cigarros ' aproximadamente 66 

caixas ' produtos de origem estrangeira de entrada não permitida neste país, todos desprovidos de documentação de regular importação e sem autorização 

dos órgãos competentes. Merece acolhimento as ponderações apresentadas pelo Juiz Federal; a circunstância de o investigado ser réu em ação penal pela 

prática dos crimes previstos no art. 288 do CP e art. 334, caput e § 1º, b, do CP, não recomenda a aplicação do princípio da insignificância. Prosseguimento 

da persecução penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

293. 

Expediente: 

JF/PR/CUR-5061154-96.2021.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4611/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Policial. Suposto crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89 (crime de racismo). Conforme narrado na representação, 

uma usuária teria publicado comentário racista em resposta a uma pergunta feita pela manifestante em rede social. Houve captura da tela do contexto do 

comentário: '@xxxx há um monte de expressão que devemos abolir do nosso vocabulário por ser expressão racista. Dizer coisas do tipo mercado negro, 

denegrir, doméstica, mulata etc é racismo? A expressão é racista, mas quem diz está sendo racista? Entende minha pergunta? - @xxxxx abolir? Temos 

que abolir negros rancoroso e incapazes. Aprende com a @xxxxx'. O Procurador da República promoveu o arquivamento por entender não ser possível 

verificar o dolo do agente já que o print da conversa não seria suficiente para se compreender o contexto empregado. Discordância da Juíza Federal, por 

entender que a conduta pode configurar crime, devendo ser melhor investigada. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28 c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). A 

conduta de atribuir qualificações negativas genéricas a um grupo de pessoas pode atingir diretamente a dignidade ou respeitabilidade desse grupo perante 

a coletividade, pois além de ofensivas as palavras podem revelar um intuito de discriminar, humilhar, desprezar. Portanto, a conduta viola um dos 

fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do TRF da 1ª Região (RSE nº 0020305-

66.2012.4.01.3800/MG, Terceira Turma, Des. Federal Mônica Sifuentes, DJ09/08/2013) e do STJ (CC nº 146.983/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 29/06/2017). Aplicação do Enunciado n. 89 da 2ª CCR1. Não homologação do arquivamento. Designação de 

outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

294. 

Expediente: 

JF/PR/GUAI-5001808-66.2021.4.04.7017-APN - Eletrônico 

Voto: 4912/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Ação Penal. Consta dos autos que, no dia 12-12-2019, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina, quando deram 

ordem de parada ao condutor de veículo Chevrolet/S10; na abordagem verificou-se que o condutor transportava 30 pacotes de agrotóxicos de origem 

estrangeira (20 kg de benzoato de emamectina e 10kg de thiamethoxam) e diversas outras mercadorias de origem estrangeira (1 ventilador de pé, valor: 

R$ 53,50; 1 azeite de oliva valle viejo 5 litros, valor: R$ 77,78; 2 uísque clan macgregor 12 anos, valor: R$ 181,08; 1 gim rocks gin strawberry, valor: 

R$32,92; 1 tequila jose cuervo gold, valor: R$ 49,38; 264 isqueiro bic maxi, valor: R$ 815,76; 2 enfeite de natal skyling pica pisca led, valor: R$ 53,50; 

20 artigos de pesca boia, valor: R$ 24,60; 10 molinete, valor: R$ 391,00; 16 linha de pesca carretel, valor: R$ 164,64; 17 camara de ar motocicleta, valor: 

R$ 139,91; 2 camara de ar caminhão, valor: R$ 82,30; 3 artigo de pesca anzol c/ cabo girador pcte c/ 10, valor: R$ 22,95; 14 isca artificial, valor: R$ 

115,22; 10 vara de pesca, valor: R$ 205,80; 1 eletrodo de solda swec pcte c/ 2,5kg, valor: R$ 45,27; 41 artigo de pesca chumbo, valor: R$ 50,43; 2 artigo 

de pesca nylon cable ties pcte c/ 100, valor: R$ 16,46); tributos iludidos: R$ 1.380,17. O investigado foi denunciado pela prática do crime previsto no 

art. 56 da Lei nº 9.605/98. No entanto, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento quanto à possível prática do crime de descaminho, 

com base no princípio da insignificância. O Juízo Federal manifestou discordância, no que se refere ao arquivamento; entendeu que o concurso de crimes 

impede a aplicação do princípio da insignificância. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inciso IV, da LC nº 75/1993. De fato, o valor dos tributos 

iludidos está abaixo daquele tido como parâmetro para aferição da insignificância (R$ 20.000,00). Entretanto, no caso, o investigado praticou os crimes 

em concurso; crime ambiental previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98 e descaminho no mesmo contexto fático. Não cabe, neste caso, aplicar o princípio 

da insignificância. Com efeito, não se mostra razoável considerar a conduta enquadrada no crime de descaminho como insignificante isoladamente, na 

medida em que foi praticada em concurso com a conduta referente ao crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98. Não homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

295. 

Expediente: 

JF/PR/LON-5026392-51.2021.4.04.7001-SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 4855/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LONDRINA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, inciso IV, do CP). Apreensão de 

868 maços de cigarro de fabricação estrangeira sem documentação legal. Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. 

Discordância do Juízo Federal. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93. Cabe aplicar o Enunciado nº 90 

da 2ª CCR ('É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros quando a quantidade 

apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao 

contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso'). No caso em análise, observa-se que foram apreendidos um total de 868 

maços de cigarro. Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. Excepcional reconhecimento da insignificância da conduta ora investigada. 

Insistência no arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

296. 

Expediente: 

JFRS/SLI-5001208-69.2021.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 4872/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 168, CP. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. PRECEDENTE STJ. CONSIDERÁVEL GRAU DE 

REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO INVESTIGADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial 

instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 168 do CP. Consta dos autos que o investigado, estudante do IFsul ' Campus-Bagé/RS, 

recebeu equipamento de informática para acessar as aulas de forma remota em razão da pandemia. Tratou-se de empréstimo pela instituição federal de 

um computador desktop, com teclado, mouse, monitor e estabilizador; contudo, ao tempo da entrega do equipamento, o investigado não devolveu o CPU, 

tombado sob o n.º 110146, apropriando-se dessa parte do bem; data dos fatos: 19-03-21. Em sede policial, o investigado alegou, basicamente, o seguinte: 

(a) admitiu ter vendido a placa mãe do computador que recebeu em comodato por R$ 250,00; (b) a venda do bem se deveu a dificuldades financeiras 

vivenciadas à época; (c) a funcionária do IFsul não aceitou receber a devolução da CPU desprovida da placa mãe, razão pela qual ele entregou na 

Delegacia de Polícia, quando de sua oitiva, o CPU (desprovido da placa) com seus demais componentes. 2. A Procuradora da República oficiante 

promoveu o arquivamento; apresentou os seguintes fundamentos: (a) não obstante o enquadramento formal de uma conduta ao tipo penal, nos casos em 

que não se apresente expressiva lesão jurídica ao bem jurídico tutelado, não haverá a relevância material; (b) aplica-se o princípio da insignificância. 3. 

Discordância do Juízo Federal; destacou que, quanto à inexpressividade da lesão, em relação aos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência do STJ não 

admite a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos; no caso dos autos, o valor do equipamento objeto da apropriação supera o critério adotado na jurisprudência do STJ; ademais, inexiste 

nos autos qualquer comprovação acerca da alegada necessidade financeira a justificar a conduta. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 

75/1993. 4. De fato, conforme destacado pelo Juízo Federal, o investigado não comprovou a alegada necessidade para venda do item; não demonstrou a 

dificuldade financeira pela qual supostamente passava. Assim, mostra-se razoável considerar que o investigado não apresentou nenhuma justificativa 

razoável para sua conduta. 5. Além disso, à luz da jurisprudência do STJ, no contexto fático descrito nos autos, não se pode considerar o valor de R$ 

250,00 uma quantia insignificante. Nesse sentido: 'Para ambas as Turmas criminais desta Corte Superior, não se admite, como regra e à luz das 

peculiaridades do caso concreto, a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva, apesar de pequena monta, não for irrisório - 

ínfimo - e superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) Na espécie, além de o valor da coisa assenhorada, 

no importe de R$ 79,00 (setenta e nove reais), ser superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixado no exercício de 

2013 em R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), consta do acórdão recorrido que a Recorrente era funcionária da empresa há cerca de 3 (três) anos, 

exercendo a função de balconista e responsável sucessiva pela movimentação do dinheiro do caixa. Tal delineamento se revela apto a afastar - pela quebra 

de confiança para com o ente patronal e valendo-se a Agente da maior vulnerabilidade delitiva deste, decorrente da boa-fé objetiva esperada e ínsita às 

relações laborais -, a pretendida absolvição por crime bagatelar' (AgRg no REsp 1780618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado 

em 17/10/2019, DJe 28/10/2019). 6. Por fim, observa-se considerável deslealdade na conduta do investigado; a instituição de ensino forneceu os 

equipamentos para ajudar o investigado e garantir que ele desse continuidade aos seus estudos durante a pandemia; o investigado se aproveitou dessa 

ajuda e praticou o crime de apropriação. Além disso, a sua conduta impede a utilização do equipamento por outros estudantes necessitados. Não cabe 

aplicação do princípio da insignificância; requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do investigado não configurado. 7. De 

qualquer sorte, sugere-se à Procuradora da República oficiante considerar a possibilidade de oferecimento de ANPP ao investigado. Prosseguimento da 

persecução penal. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

297. 

Expediente: 

JFRS/SLI-5002649-85.2021.4.04.7106-RPCR - Eletrônico 

Voto: 4877/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, a qual relata a suposta prática do crime de descaminho 

(art. 334 do CP); consta dos autos que, em 01-08-2020, na rodovia BR 290 Km 480 em Rosário do Sul/RS, Policiais Rodoviários Federais, ao abordarem 

o veículo Toyota Etios, apreenderam diversos produtos de origem e procedência estrangeira, introduzidos irregularmente em território nacional, que se 
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encontravam em posse do investigado; mercadorias: 04 gim Tanqueray, 04 uísque Jack Daniels honey, 02 uísque Jack Daniels, 12 champagne Freixenet, 

15 balança TCS-150, 12 jarras elétricas, 02 cobertores, 180 pares de meia e 04 tapetes; mercadorias avaliadas em R$ 7.256,16; tributos iludidos: R$ 

2.873,94. O investigado registra mais duas apreensões de mercadorias estrangeiras em data posterior à data da apreensão em análise neste processo. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juízo Federal; 

entendeu que a existência de várias autuações fiscais, independentemente do valor destas, evidencia uma maior censurabilidade da conduta, impedindo 

o reconhecimento da atipicidade material para aquele se se dedica com regularidade ao cometimento de delitos. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, 

inciso IV, da LC nº 75/1993. A rigor, não há que se falar em reiteração delitiva, uma vez que a apreensão indicada neste procedimento se deu em momento 

anterior (01-08-2020) às outras apreensões registradas pela Receita Federal em desfavor do investigado (20-10-2020; 24-11-2020). Por esse motivo, a 

apreensão em análise nestes autos não pode ser considerada como reiteração, tendo em vista que as outras apreensões registradas pelo investigado são 

posteriores a essa. Observa-se, assim, a parte final do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR: 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho e aos 

crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 20.000,00, 

ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 07.05.2018)'. De 

qualquer sorte, por cautela, em face do registro de conduta posterior por fatos semelhantes, cabe o arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP. 

Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

298. 

Expediente: 

JF/SP-5003175-12.2019.4.03.6181-IP - Eletrônico 

Voto: 4690/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito policial instaurado para investigar a ocorrência do crime previsto no art. 304, do CP (uso de documento falso). Foi 

apresentado perante a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal um formulário de informação do condutor de um veículo que havia sido multado 

(ultrapassagem em local proibido; R$ 130,16). Ocorre que anexada cópia de uma CNH em nome do referido sujeito, observou-se que os números de CPF 

e RENACH descritos não guardavam relação com os contidos na base de dados dos respectivos órgãos. Mais precisamente, o CPF em questão realmente 

pertencia à pessoa. No entanto, este indivíduo não possui CNH cadastrada em qualquer categoria. Ouvida a proprietária do veículo, esta afirmou que o 

emprestava corriqueiramente a seu ex-namorado, M.F.F. DA M., o qual teria solicitado que ela assinasse o formulário em questão. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento dos autos; entendeu que 'a documentação apresentada, face às inconsistências inerentes a elas próprias, não teria condão de 

lesionar o bem jurídico tutelado. Logo, torna-se impossível o delito na mesma medida em que o resultado almejado não foi, e nem poderia ser, atingido'. 

Discordância do Juiz Federal (art. 28, CPP). No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos 

mínimos da autoria e/ou da materialidade delitiva, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e 

convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. No caso, como bem ressaltou o Juízo Federal, 

'além do suposto uso de documento falso, a falsa identificação de condutor com a finalidade de evitar multa de trânsito configura, em tese, o delito 

tipificado no artigo 299 do Código de Processo Penal, tratando-se de crime formal e instantâneo que, a despeito dos efeitos que possam, ou não, gerar, 

se consuma no momento em que é praticada a conduta'. Ademais, as provas da investigação apontam, em tese, para a pessoa de M.F.F. DA M. como o 

responsável por adulterar o formulário e como apresentar a documentação falsa. Assim, não se mostra, de plano, hipótese de crime impossível, pois o 

preenchimento de declaração falsa é meio apto à ocultação do real responsável pelo cometimento da infração de trânsito, o qual, aliás, somente teria sido 

identificado após investigação criminal. Por fim, sequer foi feita a oitiva do suspeito para esclarecimentos. Existência de elementos mínimos de prova a 

justificar o prosseguimento da persecução penal. Arquivamento prematuro. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir 

na persecução penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

299. 

Expediente: 

JF-CPS-APORD-0008559-46.2017.4.03.6105 - Eletrônico 

Voto: 4898/2021 

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. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, 

INC. I, C/C O ART. 12, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90). ALTO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SONEGADO NÃO IMPEDE O EXAME DO 

ANPP (R$ 863.579.796,69). A CONFISSÃO É PARTE INTEGRANTE DO ACORDO E PODE SER OPORTUNIZADA NESTE MOMENTO 

PROCESSUAL. CONTUDO, HÁ ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL. 

OPERAÇÃO ROSA DOS VENTOS: SOFISTICADO ESQUEMA DE SONEGAÇÃO FISCAL E BLINDAGEM PATRIMONIAL ENVOLVENDO 

USINAS E DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS, COM A UTILIZAÇÃO DE LARANJAS E EMPRESAS DE FACHADA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS AÇÕES PENAIS CONTRA O DENUNCIADO. INVIABILIDADE, PORTANTO, DO ANPP NA HIPÓTESE. PROSSEGUIMENTO DA 

PERSECUÇÃO PENAL. 1. Em 27-08-2021, o MPF ofereceu denúncia contra J.L.R. e outro indivíduo, pela prática, entre 2005 e 2012, do crime previsto 

no art. 1º, inciso I, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. O denunciado J.L.R., na qualidade de representante legal e administrador de uma empresa, 

com unidade de desígnios com outro indivíduo, reduziu tributos devidos, mediante omissões, e prestou declarações falsas às autoridades fazendárias. 

Com a sonegação perpetrada, apurou-se a supressão/redução do pagamento de tributos com crédito tributário constituído no valor de R$ 863.579.796,69. 

2. O Procurador da República oficiante recusou a celebração do ANPP, sob os seguintes fundamentos: (1) o crédito tributário que embasa a denúncia 
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ultrapassa a cifra de R$ 863.579.796,69; (2) constatou-se que J.L.R. estivera envolvido em inúmeras práticas delitivas; há vários processos criminais 

contra ele ("Operação Rosa dos Ventos": desvendou a existência de um sofisticado esquema de sonegação fiscal e blindagem patrimonial envolvendo 

usinas e distribuidoras de combustíveis, com a utilização de laranjas e empresas de fachada, que acarretou um prejuízo, até o momento, apurado em mais 

de R$ 3 bilhões; Autos nº 0005817-82.2016.403.6105 e nº 0006479-46.2016.403.6105; em trâmite, também, perante a 9ª Vara Federal de Campinas/SP, 

conforme constou na denúncia), o que denota conduta criminal habitual e reiterada; o denunciado tem, inegavelmente, personalidade voltada ao 

cometimento de ilícitos; (3) em momento algum o denunciado J.L.R. confessou a prática delitiva que lhe foi atribuída; (4) essas circunstâncias implicam 

desvalor da conduta e resultado extremamente elevado, não sendo o ANPP instrumento hábil à prevenção e à reprovação da conduta ilícita perpetrada. 

3. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, em síntese, o seguinte: (1) o valor do suposto crédito tributário, por si só, não 

possui o condão de demonstrar que o instituto do acordo de não persecução penal seria inócuo no caso em apreço; (2) afirmar que o denunciado esteve 

envolvido em inúmeras práticas delitivas e vários processos sem ao menos dizer quais processos são esses e quais foram as condutas praticadas por ele 

não é argumento apto a afastar a propositura do instituto em debate; (3) para que haja o oferecimento do acordo de não persecução penal a confissão pode 

ocorrer a qualquer momento. 4. Em 30-09-2021, o Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP, antes de receber a denúncia, determinou o encaminhamento 

dos autos à 2ª CCR, para fins revisionais. 5. Preliminarmente, ressalvo posicionamento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP em face do alto valor 

sonegado. Em homenagem ao princípio da colegialidade, passa-se ao exame dos demais aspectos do caso. 6. Quanto ao fundamento do alto valor do 

crédito tributário, tem-se que o art. 28-A do CPP não prevê um valor máximo pré-determinado como requisito para a celebração do ANPP. Logo, ainda 

que expressivo, o valor do dano não pode constituir fundamento único para obstar a realização do ANPP. 7. Com relação à confissão formal e 

circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua promoção neste momento processual, ou seja, durante a negociação do ANPP e na 

própria ação penal, dada a confissão ser parte integrante do acordo. 8. 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". 9. Contudo, na hipótese, há outro fundamento para recusar 

o oferecimento do ANPP. 10. Conforme pontuado pelo Procurador da República oficiante, o denunciado esteve e/ou está envolvido em práticas delitivas; 

constatou-se que J.L.R. estivera envolvido em inúmeras práticas delitivas; há vários processos criminais contra ele (Operação Rosa dos Ventos: desvendou 

a existência de um sofisticado esquema de sonegação fiscal e blindagem patrimonial envolvendo usinas e distribuidoras de combustíveis, com a utilização 

de laranjas e empresas de fachada, que acarretou um prejuízo, até o momento, apurado em mais de R$ 3 bilhões; Autos nº 0005817-82.2016.403.6105 e 

nº 0006479-46.2016.403.6105; em trâmite, também, perante a 9ª Vara Federal de Campinas/SP, conforme constou na denúncia), o que impede o ANPP. 

Conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional evidenciada. 11. Inviabilidade de oferecimento do ANPP (art. 28-A, § 2º, inc. II, do CPP). 

Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

300. 

Expediente: 

JF-ITV-5000466-62.2021.4.03.6139-INQ - Eletrônico 

Voto: 4753/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 39ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - ITAPEVA/SP 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia contra O.M.D.A.S., como incursa no crime previsto 

no art. 334, § 1º, inc. III, do CP (com a redação dada pela Lei nº 13.008/2014), pela prática do seguinte fato: em 20-02-2021, na Praça de Pedágio da 

Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), Município de Itararé, a denunciada e mais três indivíduos, voluntariamente, com unidades de desígnios e 

conscientes das ilicitudes de suas condutas, foram surpreendidos, mantendo e utilizando, em atividade comercial, produtos de origem paraguaia (produtos 

apreendidos só com a denunciada: 01 Celular Remi Not E 8; 130 Celulares Poco M3 Yellow; Valor Total: R$ 147.158,51; Tributos Iludidos: R$ 

61.622,15), que sabiam serem produtos de introdução clandestina em território nacional, mediante a ilusão do pagamento dos impostos devidos. O 

Procurador da República oficiante recusou a celebração do ANPP; apresentou os seguintes fundamentos: (1) existência de elementos probatórios que 

indicam conduta criminal reiterada, nos termos do CPP, art. 28, § 2 º, inc. II (na denúncia, constam 4 registros, do Sistema Comprot/MF, relacionados à 

denunciada mencionada, protocolados em 2019 e 2021); (2) o benefício em questão não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos 

termos do CPP, art. 28-A, caput; (3) o comparsa da denunciada, inclusive, admitiu que os quatro costumavam viajar juntos para São Paulo, algo que 

revela, considerando-se as circunstâncias do crime e os antecedentes da denunciada, de forma segura, a prática delitiva reiterada e profissional. A defesa 

peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, em síntese, que a denunciada preenche os requisitos legais para ser beneficiada com o ANPP. 

Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme destacado, na denúncia, pelo Procurador da República oficiante, a denunciada mencionada possui 4 

registros no Sistema Comprot/MF, protocolados em 2019 e 2021 (nos autos, só aparece a data de protocolo, o nome da denunciada e o número do 

processo; não há detalhes sobre as mercadorias; em consulta ao Sistema Comprot/MF, realizado em 26/10/2021, pelos números dos registros constantes 

nos autos, consta que os feitos estão em andamento; não há especificações sobre as mercadorias vinculadas aos registros). 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 nº 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). Conduta criminal habitual, reiterada ou profissional 

evidenciada. Incabível a celebração do ANPP (art. 28-A, § 2º, inc. II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem 

para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

301. 

Expediente: 

JF/MG-APN-1033719-02.2021.4.01.3800 - Eletrônico 

Voto: 4916/2021 
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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. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME 

PREVISTO NO ART. 241-A, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.069/90. PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE ENTENDEU PELO NÃO 

OFERECIMENTO DE ANPP. INSURGÊNCIA DA DEFESA (ART. 28-A, §14, DO CPP). A GRAVIDADE DA CONDUTA AFASTA A 

POSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DO ANPP, POR NÃO SE MOSTRAR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DO CRIME, 

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 28-A, CAPUT, DO CPP. PRECEDENTE 2ª CCR: PROCEDIMENTO Nº 1.14.004.000229/2021-04. 

PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. Em 02-06-2021, o MPF 

ofereceu denúncia contra P.A.T., como incurso no crime previsto no art. 241-A, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.069/90, pela prática dos seguintes fatos: o réu 

P.A.T., agindo de forma livre e consciente, compartilhou, no dia 25-07-2016, por meio da Rede Mundial de Computadores, mais especificamente pela 

provedora 'KIK', 03 (três) arquivos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo criança ou adolescente. 2. O MPF entendeu pelo não 

oferecimento de ANPP com base nos seguintes fundamentos: As condutas apuradas nestes autos, entretanto, são gravíssimas e violam bens jurídicos 

eleitos pelo constituinte como de 'absoluta prioridade', conforme a literalidade do art. 227, caput, da CF/88, dispositivo que também preceitua, em seu 

§4º, que 'a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente'. Não bastasse isso, o Brasil é signatário da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990), que impõe a adoção de todas as medidas 

legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou 

tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual e, ainda, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam 

necessárias para impedir a exploração da criança, inclusive em espetáculos ou materiais pornográficos (arts. 19 e 34 da Convenção). Há, portanto, 

mandados constitucionais e internacionais de criminalização, que impõem ao Estado brasileiro e, em especial, às autoridades do sistema de Justiça, 

obrigações penais positivas, no sentido de investigar, processar e punir de modo eficaz a prática de delitos que atinjam a dignidade de crianças e 

adolescentes. Em outros termos, entende-se que a celebração de Acordo de Não Persecução Penal com o responsável pelo delito tipificado no artigo 241-

A, § 1º, II, da Lei nº 8.069/1990 não seria suficiente para o cumprimento dessas obrigações e para a reprovação e prevenção dos crimes previstos no 

ECA. Isso porque o ato de compartilhar arquivos de pornografia infantojuvenil incentiva a própria existência de uma rede mundial de pedofilia, ligada a 

uma cadeira de estupros e abusos sexuais de crianças. Portanto, ainda que uma análise formal do tipo incriminador não revele ato de violência, é evidente 

que essa violência (inominável) é condição que necessariamente precede a conduta de compartilhar arquivos deste jaez. A atuação do denunciado é 

apenas a ponta final de, repita-se, uma cadeia de eventos de extrema violência contra o extrato mais vulnerável da Sociedade ' vulnerabilidade que, como 

visto, merece proteção expressa na Constituição e em Tratado Internacional. A celebração de ANPP com os responsáveis por crimes dessa natureza, 

como o ora denunciado, acarretaria, portanto, a violação não só de obrigações penais positivas supracitadas, mas também do princípio da 

proporcionalidade, na modalidade da vedação da proteção insuficiente dos direitos fundamentais. 3. A defesa (DPU) requereu a remessa dos autos à CCR 

do MPF, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP; alegou que a pena mínima cominada ao crime imputado ao denunciado não supera o limite fixado no art. 

28-A do CPP. 4. Passa-se à análise da controvérsia. Impõe-se registrar, inicialmente, que o Brasil ratificou tratado internacional, consistente no "Protocolo 

Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia", 

de 2000 (Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta a preocupação com a "crescente disponibilidade de pornografia infantil na Internet e com outras 

tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em particular, sua 

conclusão, que demanda a criminalização em todo o mundo da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e 

propaganda de pornografia infantil". A Constituição prevê que a "lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente" 

(art. 227, § 4º). 5. Verifica-se, ainda, no caso concreto, que a gravidade da conduta, consubstanciada no armazenamento, disponibilização e 

compartilhamento pela internet de arquivos de imagens e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, afasta a possibilidade da propositura 

do ANPP, por não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação do crime, requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP. Nessa linha, utilizando-

se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tem-se que o critério 

da "condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança" se alinha com a proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP 

nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino. 6. Requisito para o acordo não preenchido. Inaplicabilidade do acordo de não 

persecução penal. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.14.004.000229/2021-04. Pelo prosseguimento da persecução penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 

302. 

Expediente: 

JF/MG-0023109-60.2019.4.01.3800-APN - Eletrônico 

Voto: 4914/2021 

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 os réus foram denunciados pela prática do crime previsto 

no art. 304 c/c art. 297 do CP; consta dos autos que o denunciado R. C. S., em 29-08-2012, apresentou requerimento de registro profissional junto ao 

CREAMG, em Belo Horizonte/MG, instruindo-o com documentação inidônea, consistente em diploma de técnico em mecânica, supostamente emitido 

pelo SENAI/MG, fornecido pelo denunciado C.R.T.R. O Procurador da República se manifestou pelo não cabimento do ANPP, com fundamento em 

decisões dos Tribunais Superiores no sentido de que a aplicação retroativa das disposições legais que introduziram a sistemática do ANPP somente será 

possível até momento anterior ao recebimento da denúncia. A defesa apresentou manifestação conforme o art. 28-A, § 14, do CPP; alegou que a questão 

não se encontra pacificada nos Tribunais Superiores. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Na 822ª Sessão Revisão-ordinária, em 13-09-2021, a 2ª 

CCR deliberou, à unanimidade, pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de oferecimento de ANPP. O Procurador da República oficiante 

se manifestou contra o oferecimento de ANPP; entendeu que, conforme relatório de pesquisa constante dos autos, o réu C.R.T.R. esteve envolvido em 

cerca de 05 fatos relacionados à prática do crime de falsificação de documentos; atualmente figura como investigado nos Inquéritos Policiais nº 1709/2014 

e nº 1218/214, o que indica a existência de habitualidade delitiva que impede o oferecimento do ANPP e demonstra a insuficiência do ANPP para a 
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reprovação e a prevenção do crime. A defesa se manifestou; alegou que nos inquéritos policiais mencionados pelo órgão acusatório o réu figura apenas 

como investigado; não há ação penal em curso, tampouco condenação criminal em seu desfavor. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Preliminarmente, 

ressalvo entendimento pessoal quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que 

acolho em respeito ao princípio da colegialidade. De fato, pelo que consta dos autos, o réu C.R.T. é investigado em outros inquéritos policiais em razão 

da possível prática de fatos criminosos semelhantes aos fatos sob análise nesta ação penal. A circunstância de o réu não responder a outras ações penais 

não afasta a configuração da conduta criminal habitual; ser investigado em inquéritos policiais é suficiente para demonstrar a conduta criminal habitual, 

nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP. Não cabe oferecer o ANPP. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para 

conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

303. 

Expediente: 

JF/MG-0028818-76.2019.4.01.3800-APN - Eletrônico 

Voto: 4906/2021 

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. O MPF ofereceu denúncia contra a ré G.L.S., como incursa no 

o crime previsto no art. 171, § 3º, CP, pela prática dos seguintes fatos: Em 18-12-2015, a ré G.L.S. requereu pensão por morte ao Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, apresentando escritura pública ideologicamente falsa e documentos acessórios, por meio dos quais fraudulentamente atestou união 

estável com o instituidor H. S. de P. ao tempo de seu óbito; assim conseguiu obter o benefício solicitado, cujas parcelas foram auferidas pela agente entre 

29-06-2015 e 31-08-2017, totalizando o valor de R$ 89.006,05 (corrigido em setembro de 2017). O Procurador da República oficiante entendeu ser 

incabível o oferecimento de ANPP; destacou que os requisitos para proposição de tal benefício despenalizante não se fazem presentes, tendo em vista o 

expressivo valor do benefício recebido indevidamente pela ré, a qual causou através de suas condutas um prejuízo original de R$ 87.572,35. O Juízo 

Federal afirmou que a defesa insiste na possibilidade de oferecimento de ANPP à denunciada; procedeu à remessa dos autos nos termos do art. 28-A, 

§14, 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, 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 04-10-2019, antes da vigência da nova regra. Desta forma, cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre 

o ANPP. Cabimento do Enunciado nº 98 desta 2ª CCR. Quanto ao fundamento do elevado valor do prejuízo causado, tem-se que o art. 28-A do CPP não 

prevê um valor máximo pré-determinado como requisito para a celebração do ANPP. Logo, ainda que expressivo, o valor do dano não pode constituir 

fundamento único para obstar a realização do ANPP; é necessária a análise de outros elementos que indiquem a insuficiência do ANPP, o que não se 

verificou nos autos. Caso preenchidos os demais requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o membro do Ministério Público estipulará o pagamento do 

débito da forma que entender pertinente, cumulado a eventuais outras condições que julgar proporcional e compatível com a infração imputada à ré, e, 

sendo recusada a proposta pela defesa, a ação penal deverá seguir seu curso regular. Necessidade de retorno dos autos ao Procurador da República 

oficiante para consideração do entendimento firmado pela Câmara; e para análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do ANPP. Havendo 

discordância, faculta-se à oficiante que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a designação de outro membro para dar continuidade 

ao feito, observadas, em tal hipótese, as regras de distribuição compensatória. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de 

vista ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

304. 

Expediente: 

JF/MS-5000351-58.2021.4.03.6004-APORD - Eletrônico 

Voto: 4761/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia contra L.U.C.D.O., como incursa no crime previsto 

no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, c/c art. 14, inc. II, do CP, pela prática do seguinte fato: em 18-05-2021, no Posto de Imigração Esdras, 

Corumbá/MS, na fronteira da Bolívia, L.U.C.D.O. tentou promover a evasão do território nacional de R$ 330.000,00, sem dispor da Declaração Eletrônica 

de Bens do Viajante e de Porte de Valores, não alcançando o intento devido à fiscalização executada pela Receita Federal, com apoio da Polícia Militar. 

Na carteira, foram encontrados, ainda, R$ 1.471,00, US$ 170,00 e B$ 250,00 (duzentos e cinquenta bolivianos). Os R$ 330.000,00 foram localizados em 

uma sacola plástica debaixo do banco do motorista do veículo. A denúncia foi recebida em 26-07-2021. O Procurador da República oficiante recusou 

propor o ANPP; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) elementos indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; (2) 

indícios de que a ré mantém relevantes atividades bancárias no Brasil e na Bolívia; (3) registros de movimentações bancárias de crédito e débito, realizadas 

em 13-02-2021 e 17-02-2021, com aplicação de 5% a 6% sobre as transações, prática que se compatibiliza com a atividade de cambista na fronteira; (4) 

transferências bancárias de B$ 10.000,00 (dez mil bolivianos), B$ 40.000,00 (quarenta mil bolivianos) e B$ 49.000,00 (quarenta e nove mil bolivianos), 

que superam rendimentos provenientes do salário percebido por ela como empregada (contadora/auxiliar administrativo) da Empresa C.T.I. EIRELI EPP, 

conforme holerite, de outubro de 2020. com o valor de R$ 1.938,52; (5) integra, em tese, organização que envia capital para a Bolívia de forma ilícita; 

foi apontada, no interrogatório de C.C.D.S., Operação Hipócrates, deflagrada pela PF, em 2020, como uma das pessoas para quem o interrogado entregava 

dinheiro para que a ré, posteriormente, transpusesse a fronteira, trocasse o dinheiro por moeda boliviana e enviasse para seu destino dentro da Bolívia 

por meio de bancos; (6) o cotejo desses elementos com as circunstâncias do caso - elevado valor apreendido, falta de explicações críveis sobre a 
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proveniência/destinação do dinheiro e o fato de que ela informou que costuma transpor a fronteira da Bolívia diariamente (embora negue a prática de 

atividade ilícita) - levam a concluir que atua profissionalmente na prática de evasão de vultosas quantias de dinheiro para o exterior; ANPP não se mostra 

suficiente para reprovação e prevenção do crime. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, em resumo, que não há provas 

contra a ré e que ela preenche os requisitos legais para ser beneficiada com o ANPP. Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Conforme destacado pelo 

Procurador da República oficiante, há, nos autos, elementos aptos a demonstrar que a ré está envolvida em práticas ilícitas: indícios de atividades bancárias 

no Brasil e na Bolívia; movimentações bancárias com aplicação de 5% a 6% sobre as transações; transferências de dinheiro boliviano que superam o 

salário recebido por ela onde trabalhava/trabalha; apontada, em interrogatório, Operação Hipócrates, como integrante, em tese, de organização criminosa; 

transposição da fronteira boliviana diariamente. Conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional evidenciada. Incabível a celebração do ANPP (art. 

28-A, § 2º, inc. II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências 

cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

305. 

Expediente: 

JF/PR/CAS-5009017-59.2020.4.04.7005-APN - Eletrônico 

Voto: 4745/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASCAVEL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia contra G.D.M., como incurso no crime previsto no 

art. 334-A, § 1º, inc. V, do CP, na forma do art. 71 do CP, pela prática dos seguintes fatos: em 20-05-2019 (fato 1), na PRT 280, Município de 

Clevelândia/PR, Equipe de Militares do Exército Brasileiro, em conjunto com a Polícia Militar, abordou veículo conduzido pelo denunciado; ao 

vistoriarem o veículo, os agentes encontraram e apreenderam 608 kg de camarões, de origem estrangeira, desprovidos de qualquer documento 

comprobatório de sua regular importação e do recolhimento dos tributos devidos por força da entrada desses produtos no território nacional; as 

mercadorias são de importação proibida e necessitam de licença de importação deferida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; as 

mercadorias foram avaliadas, pela Receita Federal, em R$ 17.285,49, à época dos fatos; os tributos federais iludidos totalizaram R$ 1.708,48; em 

continuidade delitiva ao primeiro fato, em 04-06-2019 (fato 2), o denunciado, mais uma vez, recebeu, ocultou e transportou, no exercício de atividade 

comercial, 629 kg de camarões, de procedência estrangeira, desacompanhados de documentação legal; as mercadorias apreendidas são de importação 

proibida e necessitam de licença de importação deferida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; as mercadorias foram avaliadas, pela 

Receita Federal, em R$ 17.347,82, à época dos fatos; os tributos federais iludidos totalizaram R$ 8.673,91. A denúncia foi recebida em 12-01-2021. O 

Procurador da República oficiante recusou a celebração do ANPP; apresentou os seguintes fundamentos: (1) as circunstâncias do crime cometido, a 

continuidade delitiva descrita, aliadas ao fato de o denunciado ter sido flagrado na posse de veículo com sinais identificadores adulterados e/ou com 

registro de furto/roubo (declinada a atribuição/competência ao MPE/Justiça Estadual), demonstram que ele possui conduta criminal habitual, reiterada 

ou profissional; (2) eventual ANPP seria insuficiente à reprovação e prevenção do crime; (3) o denunciado não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 

28-A, caput, e § 2º, inc. II, do CPP. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP (requereu a remessa dos autos à CCR/MPF, sem alegação 

específica quanto à recusa em celebrar o ANPP). Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Conforme destacado pelo Procurador da República oficiante, 

o denunciado praticou crimes em continuidade delitiva; somado a isso, quanto ao fato 1, há informações de que o veículo utilizado, pelo denunciado, 

naquela ocasião, apresentava sinais identificadores adulterados e/ou com registro de furto/roubo, o que motivou, inclusive, quanto a esses eventuais 

delitos, o declínio de atribuição/competência ao MPE/Justiça Estadual. Conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional evidenciada. Incabível a 

celebração do ANPP (art. 28-A, § 2º, inc. II, do CPP). Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e 

adoção das providências cabíveis 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

306. 

Expediente: 

JF/PR/GUAI-5001652-78.2021.4.04.7017-ANPP - Eletrônico 

Voto: 4615/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. AÇÃO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 

REPÚBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 

ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Réu condenado pela prática de crime previsto no art. 33, caput, § 4º c/c 

art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto; e à pena de multa, de 350 dias-

multa, estes fixados no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, vigente em outubro de 2019. 2. Interposto recurso de apelação, a 4ª Turma do TRF/4ª 

Região determinou o retorno dos autos para que o MPF se manifestasse a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal 

ao réu. 3. A Procuradora Oficiante entendeu ser incabível a celebração de ANPP (i) em fase recursal; (ii) e em razão de a pena mínima cominada ao crime 

ser superior a 04 anos. 4. Interposição de recurso pelo réu e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, 

ressalvando entendimento pessoal, é importante registrar que a 2ª CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no 

curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e na Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). Nesse contexto, 

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 antes da vigência da nova regra. Desta forma, cabe a aplicação 
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retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cumpre ressaltar que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo STF, tendo o Vice-

Procurador-Geral da República se manifestado no sentido de que "o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata" (rectius: eficácia 

retrospectiva) a processos que estavam em andamento, inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019". 6. Questão de ordem: 

cumpre observar que, quanto ao órgão ministerial com atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no 

TRF, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão n° 803, em 22-03-2021, 

em face do posicionamento do Procurador Geral da República, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela 

atribuição da Procuradoria Regional da República. 7. Neste sentido, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de 

atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-Geral da República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração 

do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 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. No caso analisado pelo Gabinete do PGR, observa-se da movimentação processual da Ação Penal n° 5001222-

34.2018.4.04.7114 (objeto do Procedimento de Conflito de Atribuição 1.00.000.021313/2020-06) que foi formulada proposta de ANPP pela Procuradoria 

Regional da República da 4ª Região e que o Desembargador Relator do TRF4 determinou, no dia 27/05/2021, a intimação do acusado para que se 

manifeste sobre tal proposta. Logo, em outros casos, constata-se que o acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e judicial de segundo grau. 

9. Da mesma forma, o CIMPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° Grau do MPF (Procuradoria Regional da República) quanto à análise da 

possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento 

de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 10. Ademais, em 

situações análogas (processos em fase recursal), os membros atuantes nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos 

de não persecução penal, consoante pode-se observar, por exemplo, de informações levantadas perante a Procuradoria Regional da República da 1ª 

Região (quadro anexo). 11. Estas circunstâncias, em face das decisões atuais do Procurador-Geral da República, do CIMPF, da 2° CCR do MPF, bem 

como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento 

de ANPP, no caso concreto, é da Procuradoria Regional da República. 12. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o réu, os termos deverão 

ser encaminhados à Corte Regional Federal da 4ª Região. No momento oportuno, isto é, após eventual formalização de ANPP e encaminhamento ao 

órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao Juízo de primeiro grau, para exame e eventual homologação. 

Isso porque a Lei 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo, consistentes basicamente nas negociações, na homologação e na execução; 

a participação do juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. 13. Necessidade de devolução dos autos ao órgão de 

segundo grau. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da Procuradoria Regional da República para 

análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 

307. 

Expediente: 

JF-SAN-0001707-72.2018.4.03.6104-APP - Eletrônico 

Voto: 4899/2021 

Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SANTOS/SP 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. DENÚNCIA OFERECIDA PELA SUPOSTA PRÁTICA 

DO CRIME PREVISTO NO ART. 334 DO CP. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE PELA INVIABILIDADE DO 

ANPP CONSIDERANDO O ALTO VALOR DAS MERCADORIAS APREENDIDAS. RECURSO DA PARTE (ART 28-A, § 14, DO CPP). DECISÃO 

COLEGIADA DE RETORNO DOS AUTOS PARA REANÁLISE. NOVA MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE 

PELA INVIABILIDADE DO ANPP CONSIDERANDO, EM SÍNTESE, A CONDUTA DO AGENTE NO CASO CONCRETO. NOVO RECURSO 

DA PARTE (ART. 28-A, § 14, DO CPP). CONDUTA PROFISSIONAL EVIDENCIADA. INCABÍVEL O ANPP NA HIPÓTESE (ART. 28-A, § 2º, 

INCISO II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação penal na 

qual o réu foi denunciado pela possível prática do crime previsto no art. 334 do CP. 2. Consta da denúncia que, no dia 25-08-2015, o denunciado, 

utilizando-se de documentos assinados por outrem, fez inserir em uma DSI (Declaração Simplificada de Importação), falsa declaração quanto ao conteúdo 

e ao valor das mercadorias importadas, com o intuito de iludir, no todo ou em parte, o pagamento do imposto devido pela entrada de mercadorias no 

território nacional; após a conferência física da mercadoria, foram encontrados bens não declarados, como obras de arte de grande valor econômico e 

cultural (não podendo ser enquadradas como figuras, painéis ou colunas decorativas; itens novos, de altíssimo padrão de qualidade; obras de arte: Sol 

LeWitt (1928 - 2007) EUA, 3 x 4 x 6, 1989, madeira pintada, 22 x 22 x 22 polegadas, preço estimado: US$ 125 000,00; Antony Gormley (B. 1950) 

Reino Unido, Double Extended Memes, 2009, ferro sólido, 38,4 x 52,9 x 20,5 cm, preço estimado: US$ 80 000,00; Reprodução em técnica mista de 

Jennifer Goldberger, EUA, Atmosfera, 46 x 32 polegadas, preço estimado: US$ 1.500,00; etc), eletroeletrônicos e outros bens em suas embalagens 

originais (02 computadores; 4 roteadores; 04 poltronas de área externa; 04 espreguiçadeiras de sol; 06 cadeiras de jantar; 10 vasos de cerâmica; 30 

luminárias de teto; etc); a Alfândega considerou que as mercadorias importadas tinham destinação comercial, sem qualquer característica de bagagem 

desacompanhada; o valor declarado na DSI totalizava R$ 38.160,00, enquanto que o órgão alfandegário atribuiu a mercadoria apreendida o montante de 

R$ 2.663.654,40, principalmente em razão das obras de arte não relacionadas que, de acordo com laudo elaborado por técnico certificante da Receita 

Federal, apresentam alto valor econômico e artístico. 3. O Procurador da República oficiante entendeu ser incabível o oferecimento do ANPP, tendo em 

vista que "o valor constante na DSI totalizava R$ 38.160,00, enquanto que o órgão alfandegário atribuiu à mercadoria apreendida o montante de R$ 

2.663.654,40, em razão de se tratar de obras de arte de alto valor econômico e artístico, com destinação comercial, e não como mercadoria 

desacompanhada, conforme declarado pelo réu. A discrepância entre o valor declarado e o avaliado demonstra grande gravidade da conduta, o que torna 

incabível o ANPP por não ser suficiente à sua reprovação". 4. A defesa apresentou manifestação, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Na 813ª 

Sessão Revisão-Ordinária, realizada em 21-06-2021, a 2ª CCR deliberou, à unanimidade, pelo retorno dos autos ao Procurador da República oficiante 

para análise dos demais requisitos exigidos para celebração do ANPP, uma vez que o valor do dano não pode constituir fundamento único para obstar o 

oferecimento do ANPP. 6. Recebidos os autos, o Procurador da República oficiante apresentou nova manifestação apontando que são diversos os 
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elementos que elevam a gravidade da conduta e demonstram a sofisticação da conduta criminosa como meio para a ilegal introdução de bens em território 

nacional e que, analisado tudo em conjunto, verifica-se/conclui-se que o ANPP seria insuficiente para a reprovação da conduta: (1) utilização de 

documento falso perante fiscalização federal; (2) mais de dois milhões e meio de reais de diferença entre o valor declarado e o valor avaliado; (3) 

utilização de interposta pessoa como meio de burlar a fiscalização alfandegária; (4) não demonstração da origem lícita das obras de arte que seriam 

descaminhadas, do seu modo ou valor de aquisição. Como se isso não bastasse, não houve, até o momento, confissão do réu, apesar das inúmeras 

oportunidades. 7. Nova manifestação da defesa, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 8. Remessa dos autos à 2ª CCR. 9. Com relação à confissão 

formal e circunstancial da infração penal, não há óbice à sua promoção neste momento processual, ou seja, durante a negociação do ANPP e na própria 

ação penal, dada a confissão ser parte integrante do acordo. Sobre o tema, tem-se a Orientação Conjunta nº 03/2018 - 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: "11 Em todos 

os casos, cabe ao membro oficiante explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas e deixando claro que o acordo 

pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração". Ademais, nos termos do 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 do CPP". 10. Cabe examinar a matéria com base nos fundamentos apresentados 

pelo Procurador da República oficiante em sua mais recente manifestação. Na hipótese, conforme pontuado pelo membro oficiante, o ANPP seria 

insuficiente para a reprovação da conduta, pelos seguintes motivos: (1) utilização de documento falso perante fiscalização federal; (2) mais de dois 

milhões e meio de reais de diferença entre o valor declarado (DSI totalizava R$ 38.160,00) e o valor avaliado (R$ 2.663.654,40); (3) utilização de 

interposta pessoa como meio de burlar a fiscalização alfandegária; (4) não demonstração da origem lícita das obras de arte que seriam descaminhadas, 

do seu modo ou valor de aquisição. Nesse contexto, pelo que existe nos autos, pode-se afirmar que a conduta criminosa praticada pelo réu apresenta 

características que elevam sua gravidade. Com efeito, a utilização de documento falso perante a fiscalização federal e a utilização de interposta pessoa 

como meio de burlar a fiscalização alfandegária, no contexto fático delineado nos autos, são indiciárias de conduta profissional por parte do réu. 

Prejudicado, por fim, o pedido relacionado ao perdimento de bens (já ocorrido) como reparação do dano, feito pelo advogado, por petição (nos autos) e 

durante sustentação oral, no dia da sessão de julgamento. 11. Dessa forma, de fato, considerando o que há nos autos, não se mostra cabível o oferecimento 

do ANPP ao réu, nos termos do art. 28-A, § 2º, inc. II, do CPP. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção 

das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Após o voto do relator, a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen pediu vista dos autos. 

O advogado Dr. Marcelo Feller, OAB/SP Nº 296848, realizou sustentação oral. 

308. 

Expediente: 

JF/SP-0003225-26.2019.4.03.6181-APORD - Eletrônico 

Voto: 4862/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Incidente de acordo de não persecução penal ' IANPP. Ação Penal. Réu denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 1º, § 1º, 

inciso I, da Lei 9.613/1998, na forma do art. 71, inciso I, do CP; o denunciado ocultou ou dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (tráfico internacional de drogas). O 

MPF manifestou-se pelo não cabimento do ANPP; o ANPP não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime; no caso, ocorreram práticas 

delitivas graves apuradas no âmbito da 'Operação Beirute' ' que investigou grande esquema de lavagem de capitais para dissimular a origem do dinheiro 

vinda do tráfico internacional de drogas. A defesa peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal 

quanto ao não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria 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 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, a Procuradora da República oficiante 

manifestou-se pelo não cabimento do ANPP, pois não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime em questão. Com efeito, restou revelado 

que o réu seria o real fornecedor de valores para aquisição de bens móveis e veículos, vinculados à investigação objeto da 'Operação Beirute', a fim de 

dissimular a natureza ou origem de proveito do crime de tráfico internacional de drogas; ele foi apontado na ação principal da 'Operação Beirute' como 

um dos mandantes da organização criminosa, com participação destacada nas decisões finais do grupo, e que usava uma empresa de fachada na cidade 

São Carlos/SP para remeter drogas ao exterior; na referida ação penal a sentença condenou o réu à pena de 21 anos e 04 meses, pelo crime de tráfico 

internacional de entorpecentes (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, Lei 11.343/06. Note-se, portanto, que o réu já possui uma sentença condenatória, 

ainda que sem o trânsito em julgado. Ressalte-se, ainda, que conforme informação de autoridades estrangeiras, o réu, no ano de 2014, participou de 

crimes de tráfico de entorpecentes na região de Curitiba/PR; participou do carregamento de 200 kg de cocaína de Foz do Iguaçu via Porto de Santos para 

o Líbano. Vale dizer, a Procuradora oficiante fundamentou com base em circunstância concreta, considerando a magnitude das condutas ilícitas 

praticadas. 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). 

309. 

Expediente: 

JF/SP-0006584-23.2015.4.03.6181-APORD - Eletrônico 

Voto: 4653/2021 

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

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: 

Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF ofereceu denúncia contra o réu, como incurso no crime 

do art. 334-A, § 1º, III, do CP, em síntese, pela prática do seguinte fato: No dia 12-12-2014, houve a apreensão de 5.250 maços de cigarros de procedência 

estrangeira, sem a devida documentação de regular importação, em poder do réu, que admitiu ser vendedor ambulante e trabalhar na revenda de cigarros 

paraguaios. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 09-02-2017. Instado, o MPF entendeu pelo não cabimento da ANPP em razão de não ser possível 

após o recebimento da denúncia. A defesa do réu peticionou com base no art. 28-A, § 14, do CPP. Preliminarmente, ressalvo entendimento pessoal quanto 

ao não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, matéria do Enunciado nº 98, desta 2ª CCR/MPF, que acolho em respeito ao princípio da 

colegialidade. Nesse contexto, 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 09-02-2017, antes da 

vigência da nova regra. Desta forma, cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o 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). 

ORIGEM INTERNA 

NÃO PADRÃO 

310. 

Expediente: 

1.14.004.000404/2021-55 - Eletrônico 

Voto: 4621/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM NOME DE TERCEIROS, SEM O CONHECIMENTO DESTES. COMISSÕES PAGAS COM BASE NA 

LEGISLAÇÃO PERTINENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 

ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÃO DO MPF. REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ' CNMP. 1. Notícia de fato instaurada 

a partir do declínio, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, de inquérito policial. De acordo com o MP estadual, os fatos apurados se enquadram no 

delito previsto no art. 8º da Lei nº 7.492/86, razão pela qual a atribuição para conduzir as investigações seria do Ministério Público Federal. 2. O 

Procurador da República oficiante na PRM ' Feira de Santana/BA promoveu o declínio de atribuições ao Ofício especializado para análise dos crimes 

contra o Sistema Financeiro Nacional, por entender que 'o presente caso, versa sobre a prática da conduta típica insculpida no art. 8º, caput, da Lei nº 

7.492/86, que dispõe sobre os Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional. Assim, tendo em vista a possível imputação de crimes previstos na Lei n.º 

7.492/86, incide a competência especializada da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia para o processamento do ilícito referido'. 3. A Procuradora 

da República oficiante na PR/BA, por sua vez, promoveu este conflito de atribuições, considerando que os fatos configuram o crime de estelionato 

majorado, uma vez que os fatos investigados dizem respeito a contratação de empréstimos pelos investigados, em nome de terceiros, sem o consentimento 

destes. A situação gerava um valor de comissão que era recebida pelas empresas que faziam os empréstimos. Assim, a vantagem indevida não era exigida 

dos contratantes, mas sim tinha por fundamento a legislação pertinente. 4. Remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 62, VII, da LC nº 75/93. 

5. Apurou-se, no inquérito policial que iniciou na esfera estadual, que G. B. DE J. S. e G. DA S. S., por meio de uma empresa de seguros, celebravam 

empréstimos em nome de terceiros, sem o consentimento destes. Por conseguinte, a referida empresa recebia das instituições bancárias valores pagos a 

título de comissão, devido à suposta intermediação feita entre o tomador do crédito e o banco. 6. O esquema criminoso foi descortinado após diversas 

vítimas registrarem ocorrências policiais após verificarem que constavam valores a maior em suas contas correntes. Ao investigarem a origem do dinheiro, 

descobriram que a quantia decorria de empréstimos celebrados em seus nomes. Ademais, na maioria dos casos, verificou-se que as propostas de 

empréstimo foram realizadas por uma pessoa identificada como sendo a mãe de G. B. DE J. S. e companheira de G. DA S. S.. 7. Sendo assim, forçoso 

concluir que a hipótese em comento não se enquadra no tipo penal do art. 8º da Lei nº 7.492/86, uma vez que, para a configuração do referido delito, é 

necessário que haja uma exigência de remuneração em desacordo com a legislação, o que não ocorreu no caso em análise. 8. No caso vertente, as 

comissões auferidas pelos correspondentes bancários e agentes de crédito encontram respaldo na legislação, não havendo nos autos qualquer indício de 

que os representados tenham exigido, obrigado ou ordenado o pagamento de vantagem em desacordo com as normas que regem a matéria. 9. Portanto, a 

fraude narrada nesta notícia de fato não ocorreu na percepção das comissões, mas, sim, nas contratações dos empréstimos consignados, que foram 

realizadas fraudulentamente sem o conhecimento dos beneficiários. Assim, os fatos em análise se adequam ao crime de estelionato, tipificado no art. 171 

do CP, assistindo razão à Procuradora suscitante. 10. Atribuição do Procurador da República suscitado. 11. Contudo, importante destacar que não se 

verificando, no caso, indícios de crime contra o sistema financeiro nacional a justificar a atribuição do MPF, deve o Ministério Público Estadual da Bahia 

prosseguir nas investigações quanto ao crime de estelionato contra particulares. 12. Tendo os autos sido remetidos do Ministério Público Estadual, 

configurado o conflito negativo de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público - CNMP (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020). 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do Procurador da República suscitado e remessa 

dos autos ao CNMP, ao qual cabe dirimir o presente conflito negativo de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

311. 

Expediente: 

1.30.001.004786/2020-91 - Eletrônico 

Voto: 4764/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 
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Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática dos crimes previstos no art. 132 e/ou art. 202 do CP. 

Determinada empresa informou a ocorrência de 03 acionamentos injustificados de botoeiras de emergência em 02 de suas embarcações de produção; 

dois acionamentos ocorreram em embarcação localizada na Cidade de Maricá/RJ, em 02-09-2020; e um acionamento ocorreu em embarcação localizada 

na Cidade de Saquarema/RJ, em 03-09-2020; os acionamentos injustificados colocaram em risco o regular funcionamento das plataformas e a vida e a 

saúde dos tripulantes; as condutas não se consumaram nos limites das Cidades referidas, mas em alto-mar; as embarcações não se deslocarão a lugar 

algum e não tocarão qualquer porto brasileiro; são plataformas de produção de petróleo ancoradas em alto-mar. O Procurador da República da PR/RJ 

(suscitado) promoveu o declínio de atribuições em favor da PR/DF, após acolher os fundamentos apresentados pela autoridade policial: (1) o mar 

territorial é bem da União. No caso de plataformas inertes, ou seja, que não se movimentam, não é possível aplicar a regra do art. 89 do CPP; (2) as 

embarcações não se deslocarão a lugar algum e não tocarão qualquer porto brasileiro, já que são plataformas de produção de petróleo ancoradas em alto-

mar. O Procurador da República da PR/DF (suscitante), por sua vez, após promover o declínio em favor da PR/RJ, suscitou este conflito negativo de 

atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) por definição legal, a plataforma flutuante é classificada como embarcação (art. 2º, V 

e XIV, da Lei nº 9.537/1997), de modo que aplicável a ela as disposições especiais sobre definição de competência prevista no CPP (art. 88 a art. 91); 

(2) solução outra não há a não ser a aplicação da regra subsidiária prevista no art. 91 do CPP, que dispõe que a competência será firmada pela prevenção 

quando não for possível determiná-la de acordo com a norma do art. 89 do CPP. Aplicação do art. 62, VII, da LC nº 75/93. Na hipótese, diante das 

peculiaridades, adequado que o feito seja conduzido pela PR/RJ, uma vez que as condutas criminosas deram-se em Maricá/RJ e Saquarema/RJ (ou 

próximas a essas Cidades, em alto-mar); ainda, diligências iniciais foram empreendidas pela autoridade policial daquela localidade. Além disso, a empresa 

responsável pelas plataformas de produção de petróleo está sediada no Rio de Janeiro e as testemunhas possuem endereço na mesma localidade, o que 

facilita a produção probatória. Conhecimento deste conflito negativo de atribuições para reconhecer a atribuição do Procurador da República suscitado 

(PR/RJ) para a persecução penal. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

312. 

Expediente: 

1.34.004.000383/2021-85 - Eletrônico 

Voto: 4696/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Trata-se de notícia de fato, instaurada com base em Representação Fiscal para Fins Penais para apurar suposto crime descrito no art. 

1º da Lei 8.137/90, praticado, em tese, pelos representantes legais de empresa localizada na cidade de Campinas/SP. O Procurador da República oficiante 

na PRM-Campinas/SP encaminhou os autos à PR/SP, sob o argumento de que à época da prática dos fatos delituosos a empresa era sediada na cidade de 

São Paulo. Por sua vez, a Procuradora da República oficiante na PR/SP suscitou este conflito de atribuições ante a constatação de que ao tempo em que 

foi definitivamente constituído o crédito tributário (em 2019), a empresa estava sediada no Município de Campinas/SP, não importando onde a fraude 

foi praticada. Aplicação do art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93. Entendimento de que 'a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver 

ocorrido a sua consumação, por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte' 

(CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 30/08/2012). Precedentes da 2ª CCR: processo nº 3000.2014.003683-5, 649ª 

Sessão, de 06/06/2016, unânime; processo nº 5005487-30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016, unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91, 

613ª Sessão, de 15/12/2014, unânime. No presente caso, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em período no qual a empresa 

investigada estava situada no município de Campinas/SP. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência 

para reconhecer a atribuição da PRM-Campinas/SP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

313. 

Expediente: 

1.34.025.000053/2021-41 - Eletrônico 

Voto: 4856/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada para apurar o crime previsto no art. 155, § 4º do CP (furto mediante fraude). A vítima informa que teve 

seu aplicativo da CEF 'clonado', visto que recebeu um e-mail fraudulento solicitando atualização de seus dados, tendo fornecido as informações. Após, 

foi feita uma transferência de R$ 5.000,00 da sua conta para a de terceiro que ela desconhece. O Procurador da República oficiante na PRM ' São João 

da Boa Vista/SP promoveu declínio de atribuições à PRM ' Ponta Grossa/PR, por entender ser o caso de crime de estelionato, bem como em razão de ser 

o local da agência que estaria vinculada a conta para a qual foi transferido o dinheiro; o saque efetivo não ocorreu em razão de bloqueio rápido realizado. 

Por sua vez, o Procurador da República com atuação na PRM ' Ponta Grossa/PR suscitou este conflito negativo de atribuições; entendeu que a conduta 

configura o crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, inciso II), que se consuma no local em que mantida a conta bancária fraudada e, assim, a 

competência para apurar os fatos é do juízo que possui jurisdição sobre aquela localidade. Aplicação do art. 62, inciso VII, da LC nº 75/93. Segundo se 

depreende dos autos, trata-se de transferência fraudulenta que induziu a vítima em erro e a fez fornecer seus dados bancários. Para que se configure o 

crime de estelionato (art. 171 do CP), é necessário que o agente, induza ou mantenha a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem. Se não houve voluntariedade na entrega, o crime praticado é o de 
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furto mediante fraude eletrônica (art. 155, §4.º-B, do mesmo Estatuto). No caso dos autos, não ocorreu a entrega voluntária dos valores pela vítima, mas 

sim a transferência dos valores a uma conta situada no Estado do Paraná, por meio de fraude eletrônica. Em se tratando de furto, a consumação do delito 

ocorre quando o autor do delito obtém a posse do bem. Na situação dos autos, a consumação delitiva ocorreu quando os valores ingressaram na conta 

destinatária dos valores, cuja agência está situada em Ponta Grossa/PR (CC 181.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 25/08/2021, DJe 01/09/2021). Dessa forma, considerando que a conta para a qual foi transferido o dinheiro está no âmbito da PRM ' Ponta Grossa/PR, 

é sua a atribuição para prosseguir na persecução penal. Conhecimento deste conflito negativo de atribuições; e, no mérito, por sua procedência para 

reconhecer a atribuição da PRM ' Ponta Grossa/PR (suscitante), para prosseguir nas investigações. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

314. 

Expediente: 

JF-SOR-5006753-31.2021.4.03.6110-IP - Eletrônico 

Voto: 4757/2021 

Origem: GABPRM1-OSHJ - OSVALDO DOS SANTOS HEITOR JUNIOR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática dos crimes previstos nos artigos 7º da Lei nº 7.492/86 e 2º, inciso 

IX, da Lei nº 1.521/51. O Procurador da República oficiante na PRM-Sorocaba/SP promoveu um declínio de atribuição para remessa dos autos à Subseção 

Judiciária da Capital, para uma das Varas Especializadas em julgamento de crimes contra o sistema financeiro. A Juíza Federal da 3ª Vara Federal de 

Sorocaba acolheu a manifestação do parquet e declinou de sua competência jurisdicional em favor de uma das Varas Federais especializadas em crimes 

contra o Sistema Financeiro Nacional. Os autos foram remetidos à 2ª CCR para revisão. (LC nº 75/93, art. 62, IV). No presente caso, a remessa não 

comporta conhecimento. Inexiste matéria a ser revisada no âmbito do colegiado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

315. 

Expediente: 

1.34.016.000347/2021-82 - Eletrônico 

Voto: 4897/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato. Possível prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33). Encaminhamento de Relatório de Inteligência 

Policial (PMSP) com indicações de que foram registrados indícios da distribuição, por um indivíduo, de drogas (maconha, crack, cocaína) oriundas do 

Paraguai e do Estado do Paraná, em Boituva/SP, utilizando-se, para tanto, de determinado imóvel e estabelecimento comercial; envolvimento, também, 

de outros três indivíduos na prática delitiva. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes 

fundamentos: (1) não se revelou a existência de outros indícios da transnacionalidade do crime além da constatação, pelos policiais, da presença de um 

veículo, com placa do Paraguai, estacionado próximo ao veículo utilizado pelo investigado; (2) ausência de indícios da transnacionalidade da conduta 

que justifique o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Embora respeitáveis 

as razões invocadas pelo Procurador da República oficiante, quanto ao declínio de atribuições, verifica-se, no relatório de inteligência policial (PMSP), 

que as drogas são oriundas também do Paraguai; há foto de um veículo estacionado, com placa do Paraguai, próximo ao veículo do investigado; as 

notícias constantes no referido documento baseiam-se em levantamentos de campo, colaboradores, cruzamentos de dados e coleta de informações 

anônimas; e os levantamentos foram realizados considerando diversas fontes de informações, o que torna o conteúdo apresentado verossímil e com alta 

probabilidade de sucesso na confirmação dos dados apresentados. Dessa forma, torna-se necessário o aprofundamento das investigações para melhor 

delimitar os fatos. Há elementos suficientes, neste momento, para manter o feito sob a atribuição do MPF. Não homologação do declínio de atribuições. 

Designação de outro membro do Ministério Público Federal para a 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). 

316. 

Expediente: 

1.34.033.000113/2021-27 - Eletrônico 

Voto: 4882/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. AUSÊNCIA DE REPASSE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO. REVISÃO DE DECLÍNIO. DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA PELA 2ª CCR 

PELO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL NA ESFERA FEDERAL. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

DESIGNADO QUE ATUA COMO LONGA MANUS. MATÉRIA JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. NÃO 

CONHECIMENTO. 1) Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Turma Recursal de Caraguatatuba/SP, que enviou link de acesso à sessão 

telepresencial, para apurar eventual ausência de repasse do Imposto de Renda e de Contribuições Previdenciárias pelo Município de São Sebastião/SP, o 

que pode caracterizar o crime tipificado no art. 2º, inciso II da Lei nº 8.137/1990, ou art. 168-A do CP. 2) A Procuradora da República que atuava no 2º 
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Ofício da PRM-Caraguatatuba/SP promoveu o declínio de atribuições para o Ministério Público Estadual, por entender que o Município de São Sebastião 

possui regime próprio de previdência social, administrado pelo Instituto de Previdência do Município de São Sebastião. Assim, eventual crime envolvendo 

a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias de servidores públicos de São Sebastião mostra-se em regra de competência da Justiça Estadual. 

3) Deliberação da 2ª CCR na 817ª Sessão de Revisão, em 09-08-2021, pela não homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual 

e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal, com base no Enunciado nº 66 da 2ª CCR: 'É de 

atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de conduta perpetrada em desfavor de interesse de sistema próprio de previdência de 

servidores estaduais e municipais, isso porque as unidades gestoras dos Regimes Próprios de Previdência Social ' RPPS (e de seus respectivos fundos), 

constituídas com personalidade jurídica, podem ser equiparadas à instituição financeira, porquanto arrecadam, administram e investem recursos no 

mercado financeiro, os quais são destinados à concretização do direito constitucionalmente assegurado à previdência social para os servidores públicos, 

e, havendo irregularidades, os gestores poderão responder por eventual prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional'. 4) Interposição de novo 

pedido de declínio de atribuição pela Procuradora da República atuante no 1º Ofício da PRM-Caraguatatuba/SP, ao qual os autos foram redistribuídos. 

Alegação de que, 'o objeto do presente procedimento é a apuração de eventual crime contra ordem tributária decorrente de o Município ter deixado de 

repassar à entidade de previdência própria municipal as contribuições previdenciárias patronais e/ou retidas dos seus servidores e empregados públicos 

municipais. Assim, os fatos do caso concreto apontam, s.m.j., para a prática de crime contra a ordem tributária, e não contra o sistema financeiro.' 5) 

Entendimento de que o Procurador da República designado age por delegação, nos exatos limites da decisão da 2ª CCR que determina o imediato 

prosseguimento da persecução penal. Resolução nº 165/2016 do CSMPF, art. 13, § 2º. Caso no qual a opinio delicti sobre a questão suscitada já foi 

terminantemente externada por esta Câmara, que inclusive se manifestou com aplicação do Enunciado n. 66 da 2ª CCR. 6) Assim, designado o Procurador 

Oficiante para, como sua longa manus, continuar a persecução penal na esfera federal, não lhe é cabível, no exercício de sua designação, rediscutir matéria 

já analisada quando inexistentes novos elementos de prova, restando-lhe atuar positivamente, sob pena de violação de dever funcional. Não conhecimento 

da remessa e devolução dos autos ao Procurador da República designado, atuante no 1º Ofício da PRM de Caraguatatuba/SP. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento da remessa e devolução dos autos ao 

Procurador da República designado, nos termos do voto do(a) relator(a). 

317. 

Expediente: 

JF/CXS/MA-1004368-21.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico 

Voto: 4863/2021 

Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE CAROLINE AGUIAR ANDRADE NEITZKE 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, CP). Consta dos autos que 

se verificou o recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 29-11-2011; o benefício permaneceu ativo e 

regularmente sacado até dezembro de 2012; causou prejuízo de R$ 7.932,00. O INSS apontou que M.D.S.S. era a procuradora cadastrada na base de 

dados da Previdência Social na data do óbito do titular do benefício; foram realizadas tentativas de oitiva de M.D.S.S. que, intimada, não compareceu 

para esclarecimentos. A autoridade policial apresentou relatório conclusivo, no qual fez o indiciamento de M.D.S.S. pela prática do crime previsto no 

art. 171, § 3º, CP. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento; entendeu que não há provas capazes de confirmar que M.D.S.S. foi 

responsável pelos saques efetuados; destacou o baixo valor do prejuízo causado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Arquivamento 

prematuro. Conforme relatado pela autoridade policial, há indícios consideráveis de que os saques indevidos tenham sido realizados por M.D.S.S., uma 

vez que os saques foram efetivados com uso de cartão magnético, conforme apontam os extratos; cartão magnético que estava em poder de M.D.S.S., 

que era procuradora do falecido, cadastrada perante aquele órgão. A investigada M.D.S.S. seria, em princípio, a responsável pelos saques mensais do 

benefício. Verifica-se, além disso, que a investigada sequer foi ouvida na investigação e, embora intimada, não compareceu para esclarecimentos. 

Prosseguimento da persecução penal. Diligências. Oitiva da investigada. 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). 

318. 

Expediente: 

JF/PE-0801174-39.2020.4.05.8308-INQ - Eletrônico 

Voto: 4617/2021 

Origem: GABPRM3-TASN - TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1°). PRISÃO EM FLAGRANTE. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO FUNDADA NA FRAGILIDADE DAS PROVAS, LASTREADAS APENAS NO RELATO DE POLICIAIS. REVISÃO (LC 75/93, 

ART. 62, INCISO IV). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA 

PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado mediante a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito, em 09-10-2019, onde o indiciado 

E.S.S. recebeu voz de prisão após ter sido surpreendido, em tese, portando consigo certa quantidade de cocaína e diversas cédulas falsas. 2. O condutor 

do flagrante, um Policial Militar, discorreu que recebeu informações de populares acerca de pessoas traficando drogas na localidade do Bairro Cohab VI, 

em Petrolina-PE. Segundo o descrito, ao aproximar-se do local, percebeu um Veículo VW Gol, de Cor Preta, Placa KLL- 0797, com dois ocupantes no 

seu interior. Contudo, os ocupantes ao perceberem a aproximação da guarnição, evadiram-se do local, seguindo em sentidos opostos. Ato contínuo, 

segundo o alegado, na fuga, um dos ocupantes entrou em uma residência naquela mesma rua, no entanto, conseguiu se evadir por completo pelos fundos 

da propriedade. O outro, porém, segundo relato do inquérito, fora seguido pela guarnição e identificado como E.S.S.. 3. A Procuradora da República 

oficiante promoveu o arquivamento dos autos ao argumento de que 'Apesar de todo o relatado pela autoridade policial, vê-se que a prova constante nos 

autos é frágil, lastreada, tão somente, nos testemunhos dos policiais militares que conduziram o flagrante. Ademais, não resta claro se o investigado 

estava no mesmo carro em que foram encontrados objetos ilícitos.' 4. Conforme consta dos autos, na oportunidade do flagrante o veículo foi revistado 
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oportunidade em que foram localizadas várias ̀ petecas' de cocaína, pesando aproximadamente 22 g (vinte e duas gramas), e ainda R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) em cédulas falsas, sendo duas cédulas de R$ 100,00, e cinco cédulas de R$ 50,00. 5. O flagranteado resistiu à prisão e negou a posse 

das moedas falsas e das drogas apreendidas pelos policiais militares. 6. O laudo pericial químico constatou a presença das substâncias COCAÍNA 

(CLORIDRATO), LIDOCAÍNA E CAFEÍNA nas quatro amostras analisadas. Do mesmo modo, laudo pericial registrou se tratar de cédulas falsas. 7. A 

questão da ausência de outras testemunhas além dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não se mostra suficiente para embasar o 

arquivamento do IPL, principalmente considerando os elementos suficientes de materialidade e as circunstâncias da prisão em flagrante. 8. Designação 

de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. Não homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

319. 

Expediente: 

1.22.000.002099/2021-02 - Eletrônico 

Voto: 4905/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato, instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, encaminhada pela Alfândega da Receita Federal em 

Belo Horizonte, para apuração de possível prática do crime de descaminho. Consta dos autos que, em 10-09-2020, nas dependências de transportadora, 

houve a apreensão de mercadoria de origem estrangeira sem nota fiscal ou declaração de conteúdo (01 amplificador Marshall e 01 pedal para instrumento 

musical). As mercadorias foram avaliadas em R$ 2.450,00; o montante de tributos federais iludidos foi estimado em R$ 1.225,00; consta da RFFP que o 

investigado registra outros procedimentos por práticas de mesma natureza. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com 

base no princípio da insignificância. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Antes de deliberar sobre o arquivamento, o relator solicitou esclarecimentos 

quanto à existência de reiterações em desfavor do investigado. O Procurador da República oficiou à Receita Federal; em resposta, a Receita Federal 

informou que constam 03 apreensões em nome do investigado; a apreensão sob investigação neste procedimento; 01 apreensão em 27-04-2017, na qual 

foram apreendidas mercadorias avaliadas em R$ 21.940,00; e 01 apreensão em 28-07-2012, na qual foram apreendidas mercadorias avaliadas em R$ 

5.749,46. Os autos retornaram à 2ª CCR. 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, observa-se que o investigado registra autuação fiscal anterior (27-04-2017), o que impede que o 

acontecimento seja considerado como destituído de significação penal, mesmo que a soma dos tributos não ultrapasse R$ 20.000,00. Inaplicabilidade do 

princípio da insignificância. Aplicação da nova redação do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR 'Aplica-se o princípio da insignificância penal ao descaminho 

e aos crimes tributários federais, quando o valor do débito devido à Fazenda Pública decorrente da conduta formalmente típica não seja superior a R$ 

20.000,00, ressalvada a reiteração na mesma modalidade criminosa, ocorrida em períodos de até 5 (cinco) anos. (150ª Sessão de Coordenação, de 

07.05.2018)'. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

320. 

Expediente: 

1.11.000.001132/2021-52 - Eletrônico 

Voto: 4613/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de representação sigilosa feita através da Sala de Atendimento ao Cidadão. Narra o representante 

que um grupo denominado ``Green ou Green'', que se autointitula como hacker de site de apostas, estaria praticando pirâmide financeira por meio de 

apostas esportivas feitas na internet no sítio, com o oferecimento de retorno financeiro de 100% do valor investido na aposta. Revisão de declínio de 

atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados/investidores uma 

perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais; orquestração de golpe com o intuito de captar indevidamente recursos da vítima; enquadra-

se, em tese, em crime de estelionato e/ou crime contra a economia popular. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o 

sistema financeiro nacional. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 

Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.26.005.000292/2020-21. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

321. 

Expediente: 

1.13.000.001344/2021-65 - Eletrônico 

Voto: 4879/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 
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Notícia de Fato. Supostos crimes de ameaça e contra honra da 1ª Diretora da Federação Indígena Kukami. A vítima iria apresentar 

material de áudio de Whatsapp que comprovariam o cometimento dos referidos crimes. Contudo, informou em 19-09-2021 que não possuía mais o 

material e pediu para não seguir na autuação do processo. Fatos supostamente ocorridos em janeiro de 2021. O Procurador da República oficiante 

promoveu o declínio de atribuições por entender não ser atribuição do MPF a análise dos crimes mencionados, sendo caso de ação penal pública 

condicionada à representação e ação penal privada atingida pela decadência. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Consta dos 

autos que os supostos autores da ameaça e dos crimes contra a honra não representam a comunidade indígena. Não há elementos que apontem ofensa 

direta aos bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Não há elementos de informação capazes de 

justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

322. 

Expediente: 

1.14.000.001277/2021-41 - Eletrônico 

Voto: 4762/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, encaminhado pelo COAF, para apurar eventual prática do 

crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1ª da Lei nº 9.613/98, em razão de movimentações financeiras atípicas, entre 20-05-2020 e 14-01-2021, 

envolvendo um investigado e uma empresa, com sede em Monte Santo/BA. Consta, em síntese, que o investigado explora atividade de comércio varejista 

de bebidas, com faturamento anual de R$ 380.478,08, e teria movimentado, por meio da empresa, de forma incompatível com o faturamento declarado, 

durante o período analisado, o montante de R$ 12.870.108,00. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em 

resumo, os seguintes fundamentos: (1) não há indícios suficientes da prática de lavagem de dinheiro que tenha como delito antecedente crime federal; 

(2) não foram obtidos elementos mínimos que possibilitassem a definição de uma linha investigativa para apurar possível prática de lavagem de dinheiro 

decorrente de qualquer ilícito criminal antecedente, de natureza federal; (3) não há indícios de crime antecedente envolvendo bens, serviços ou interesses 

federais no caso em comento. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). No caso, levando em consideração o acima indicado e demais dados 

constantes nos autos, não há indícios de eventual crime antecedente ao crime de lavagem de dinheiro de competência da Justiça Federal e de que o crime 

tenha sido praticado por agente público federal ou em detrimento da União, de suas autarquias ou empresas públicas. O art. 2º, inciso III, 'a' e 'b', da Lei 

nº 9.613/98, prevê que 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, 3ª Seção, DJe 05-06-2013). Ausência, portanto, de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

323. 

Expediente: 

1.14.013.000074/2021-99 - Eletrônico 

Voto: 4654/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE T. DE FREITAS-BA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de estupro de vulnerável indígena (CP, art. 217-A), na modalidade tentada, por pessoa 

indígena. Um servidor da FUNAI recebeu um áudio da esposa de um cacique, no qual afirma que um indígena tentou estuprar suas enteadas de 13 e 16 

anos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33). Os fatos narrados não tratam, em princípio, de crime em questão versa sobre a cultura indígena 

ou a respeito de disputas de interesses envolvendo comunidade indígena. Verificação, a partir dos elementos constantes dos autos, de que se trata de 

crime praticado contra criança/adolescente indígena que não atenta contra direitos indígenas (art. 231 da CF (organização social, costumes, línguas, 

crenças, tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam). Hipótese que não se enquadra na regra do art. 109, XI, da CF. 

Ausência de elementos de prova capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação 

do declínio ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

324. 

Expediente: 

1.19.000.001743/2021-11 - Eletrônico 

Voto: 4644/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação feita através da Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante narra os seguintes 

fatos: 'Fui enganado por uma plataforma de vendas tirou todo o meu dinheiro; Fui roubado por uma plataforma de vendas uma quadrilha de estelionatários 
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muita gente foi roubada e enganada'. Inclui prints de conversa na qual é informado sobre possibilidade de lucro acima da média mediante novos 

investimentos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fraude assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por 

oferecer a seus associados/investidores uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais; orquestração de golpe com o intuito de captar 

indevidamente recursos da vítima; enquadra-se, em tese, em crime de estelionato e/ou crime contra a economia popular. Aplicação da Súmula nº 498 do 

STF. Ausência de indícios de crime contra o sistema financeiro nacional. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do 

Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 1.26.005.000292/2020-21. Homologação do declínio de 

atribuições em favor do Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

325. 

Expediente: 

1.19.000.001984/2021-51 - Eletrônico 

Voto: 4785/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato instaurada para apurar eventual de crime de descaminho (art. 334 do CP). Em operação de rotina de vigilância em São 

Luís/MA, os servidores da Receita Federal retiveram mercadorias de origem estrangeira (smartwatch, caixas acústicas, capas de celular, carregadores de 

celular), em 19-12-2019, em razão de indícios de infração punível com pena de perdimento. As mercadorias encontravam-se em uma loja. Na ocasião, 

foram apreendidas diversas mercadorias com indícios de contrafação/falsificação, especificamente utilizando-se das marcas Samsung, Apple, Huawei, 

LG, Sony, Motorola e JBL. O valor total das mercadorias apreendidas foi de R$ 129.211,33, ao passo que o valor estimado dos tributos devidos somou 

a quantia de R$ 111.378,26. Aplicou-se a pena de perdimento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Constam dos autos, laudos de 

avaliação de autenticidade confeccionados pelas detentoras legais dos direitos autorais sob análise, nos quais constatou-se que os produtos eletrônicos 

objeto dos autos não foram produzidos pelas companhias Apple, Samsung, JBL, Sony, Motorola, BMW; e não foi autorizada sua comercialização pelo 

investigado. Assim, a origem dos produtos é desconhecida e nitidamente inidônea, tratando-se, portanto, de mercadoria contrafeita. Por outro lado, 

somente se poderia falar em lesão a bens, serviços ou interesses da União, ou mesmo em crime previsto em tratado ou convenção internacional (art. 109, 

incisos IV e V, da CF), diante de indícios de importação de qualquer dos materiais utilizados na falsificação ou de exportação dos produtos falsificados, 

o que não se verificou no caso concreto. Assim, subsiste a apuração de crime contra registro de marca ou violação de direito autoral, previstos no art. 184 

e art. 190, da Lei nº 9.279/1996, que são de atribuição estadual. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias 

e empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 

Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

326. 

Expediente: 

1.25.000.003447/2021-49 - Eletrônico 

Voto: 4763/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, encaminhado pelo COAF, no qual consta o seguinte: entre 

2019 e 2020, determinado indivíduo e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas apresentaram movimentações financeiras atípicas, relacionadas, em sua 

maioria, a postos de combustíveis, nicho de mercado no qual referida pessoa exerce atividade de empresa; o indivíduo apresenta resistência em prestar 

informações ou receber visitas das instituições financeiras das quais é cliente; o indivíduo foi colaborador na Operação Margem Controlada, do Ministério 

Público do Paraná, em que foi investigado o crime de cartel (art. 4º, inciso II, 'b', da Lei nº 8.137/90) por parte de donos de postos de combustíveis em 

Curitiba/PR. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou os seguintes fundamentos: (1) o crime de cartel, por 

si só, não fixa a competência da Justiça Federal por não ferir interesse da União; (2) além da ausência de interesse da União, também não se vislumbra 

indícios de transnacionalidade delitiva; as informações do COAF indicam movimentações financeiras suspeitas e crime de cartel restritos à Curitiba/PR, 

o que evidencia a competência da Justiça Estadual. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). No caso, levando em consideração o acima 

indicado e demais dados constantes nos autos, não há indícios de eventual crime antecedente ao crime de lavagem de dinheiro de competência da Justiça 

Federal e de que o crime tenha sido praticado por agente público federal ou em detrimento da União, de suas autarquias ou empresas públicas. O art. 2º, 

inciso III, 'a' e 'b', da Lei nº 9.613/98, prevê que 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, 3ª Seção, DJe 05-06-2013). Quanto ao possível crime contra a ordem econômica (formação de cartel; 

Lei nº 8.137/90), verifica-se, na hipótese, que eventual conduta atingiu apenas a economia local (Município/Estado). A competência, nesses casos, em 

regra, também é da Justiça Estadual, pois a Lei nº 8.137/90 não contém dispositivo fixando expressamente a competência da Justiça Federal (Precedente 

2ª CCR: Procedimento nº 1.14.000.002130/2019-54, julgado na 748ª Sessão de Revisão, de 26/08/2019, unânime). Ausência, portanto, de elementos de 

informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao 

Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 
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327. 

Expediente: 

1.25.008.000563/2021-36 - Eletrônico 

Voto: 4622/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir da Representação Fiscal para Fins Penais. Consta dos autos que os sócios-administradores de uma 

pessoa jurídica omitiram receitas e fizeram declarações falsas às autoridades fazendárias e, assim, suprimiram tributos devidos, dentre eles o SIMPLES 

- ICMS, de competência estadual. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível sonegação de Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços ' ICMS, de competência estadual. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do MPF para persecução 

penal. Precedente da 2ª CCR: Voto n° 1147/2017, Processo n° 1.17.001.000187/2016-54, sessão n° 673, de 06/03/2017, unânime. Homologação do 

declínio ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

328. 

Expediente: 

1.29.000.003309/2021-11 - Eletrônico 

Voto: 4919/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato; a noticiante alega que estão sendo descontadas, em 

sua pensão do INSS, parcelas relativas a dois empréstimos que ela diz não ter feito, junto ao Banco BMG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32 - 2ª CCR). Pelo que consta dos autos, observa-se que o possível crime foi praticado por particular em prejuízo de particular. Inexistência de lesão 

direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de 

legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público 

Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

329. 

Expediente: 

1.29.000.003359/2021-06 - Eletrônico 

Voto: 4883/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INVESTIGADA TERIA 

DADO CAUSA A INSTAURAÇÃO DE APURAÇÃO NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 1. Notícia de Fato, autuada a partir de ofício, oriundo da 9ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre/RS, o qual encaminha cópias de sentença proferida nos autos de Ação Trabalhista; noticia a possível prática dos crimes previstos no art. 342 do 

CP (falso testemunho) e art. 339 do CP (denunciação caluniosa). Consta dos autos que, em 23-03-2021, a investigada prestou depoimento judicial como 

testemunha de uma das reclamadas; o depoimento da investigada foi refutado por outra testemunha; o depoimento da investigada não foi considerado 

para fins de prova; a investigada, superior hierárquica do reclamante, afirmou que a demissão por justa causa ocorrera, porque o autor teria retirado o 

televisor do lugar habitual para assistir jogos esportivos, e teria proferido ameaças de que 'não ia ficar assim e ia pegar a depoente lá fora'; outra testemunha 

afirmou que os fatos não teriam ocorrido. 2. Sobre isso, convém transcrever trecho da sentença proferida na Ação Trabalhista: 'A primeira reclamada 

afirma que o reclamante cometeu falta gravíssima, razão pela qual foi dispensado por justa causa. Narra que, no dia 09/03/2020, o autor foi suspenso de 

suas atividades, uma vez que, sem qualquer autorização, durante sua jornada de trabalho, pegou um televisor que estava na sala de espera dos motoristas 

e o colocou na parte interna da portaria para assistir a jogo de futebol. Refere que, quando a superiora hierárquica do reclamante foi aplicar a sanção, 

ameaçou a chefe da seguinte forma: `Vou te pegar lá fora', `tu me paga, na rua é outra coisa', `sei dos teus horários de chegada e saída da empresa', `sei 

onde tu mora', `eu vou te pegar'. Refere que houve imediatidade, pois a reclamada apurou os fatos para então aplicar a justa causa. Aduz que o reclamante 

faltou no dia 11/03/2020, apresentou atestado em 13/03/2020, além de ter faltado nos dois próximos plantões. Aduz que houve comparecimento do 

reclamante apenas em 19/04/2020, quando houve apuração dos fatos e posterior desligamento. Foi realizado boletim de ocorrência no dia do ocorrido, 

isto é, em 11/03/2020, pela superiora hierárquica do reclamante que relatou que este a havia ameaçado.'. 3. A Procuradora da República oficiante 

promoveu o arquivamento do feito internamente, quanto ao crime de falso testemunho, com base no Enunciado nº 78 da 2ª CCR; promoveu o declínio 

de atribuição quanto ao crime de denunciação caluniosa, com base na ausência de atribuição do MPF. 4. Revisão de Declínio de Atribuições (Enunciado 

n° 32 - 2ª CCR). 5. Quanto ao crime de denunciação caluniosa, consta dos autos que a prática do crime se deu em razão de registro de ocorrência policial 

junto à Polícia Civil. Assim, constata-se que a conduta da investigada teria dado causa a instauração de apuração no âmbito da Polícia Civil. Não se 

observa nenhum prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Sobre isso, destaca-

se precedente do TRF 4: 'O entendimento prevalente na jurisprudência nacional é que a competência para processamento e julgamento do crime de 

denunciação caluniosa se dá em função da natureza do órgão em que ocorreu a instauração de investigação, inquérito ou processo judicial. Caso em que 

foi instaurada investigação no âmbito da Polícia Federal, por suposto crime cometido em detrimento da Caixa Econômica Federal, razão pela qual é 
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competente a Justiça Federal.' (TRF 4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000414-34.2019.4.04.7101/RS, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUIZ CARLOS CANALLI, 7ª TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 02-03-2021). 6. Ausência de 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). 

330. 

Expediente: 

1.30.001.003889/2021-15 - Eletrônico 

Voto: 4889/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato, instaurada a partir de representação, na qual a noticiante narra, em síntese, os seguintes fatos: (1) suposta prática de 

ameaças e agressões por parte de moradores do bairro do Irajá, na cidade do RJ; (2) parentes da representante (genitora idosa, irmão com necessidades 

especiais e uma outra irmã) estariam sendo vítimas de seus vizinhos; (3) necessitam de proteção nesse mister. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 

Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio 

de atribuições em favor do Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

331. 

Expediente: 

1.30.001.004094/2021-24 - Eletrônico 

Voto: 4752/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Representação, apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual o noticiante relata, basicamente, os 

seguintes fatos: trabalha há 29 anos como piloto de voo duplo; exerce suas atividades na rampa particular situada no sítio Monte Zumba, Pedra Bonita, 

São Conrado/RJ; o proprietário da rampa autorizou a realização de decolagens no imóvel; está sendo perseguido pelo diretor do Clube São Conrado de 

Voo Livre, que estaria ameaçando e impedindo o noticiante de exercer suas atividades na referida localidade. Revisão de declínio de atribuições 

(Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Trata-se de fatos praticado por particular em prejuízo de particular. Não há elemento que aponte ofensa direta aos bens, 

serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Não há elementos de informação capazes de justificar a atribuição 

do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

332. 

Expediente: 

1.30.001.004216/2021-82 - Eletrônico 

Voto: 4896/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de difamação (CP, art. 139). Manifestante, de forma sigilosa, narrou 

que uma pessoa está sendo vítima de perseguição difamatória considerável por parte da vizinhança do bairro onde mora; a perseguição está sendo 

incentivada por pastores, membros e frequentadores de uma igreja. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, 

em síntese, os seguintes fundamentos: (1) não há elemento que indique ter o suposto crime acarretado ofensa a bem, serviço ou interesse federal (União, 

entidades autárquicas e empresas públicas); (2) não se tem notícia de crime da alçada federal; impõe-se reconhecer a incompetência da Justiça Federal 

para apreciação do feito. 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, inc. 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). 

333. 

Expediente: 

1.30.001.004346/2021-15 - Eletrônico 

Voto: 4895/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 
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Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada a partir de manifestação sigilosa, realizada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual noticiante 

narra, resumidamente, que o Juiz de Direito de uma Vara Cível do Rio de Janeiro, supostamente, teria contraído dívida de cerca de R$ 300.000,00 junto 

ao Banco do Brasil, a qual teria sido vendida para uma cobradora do Banco do Brasil, gerando prejuízo em torno de R$ 100.000,000 para o Banco do 

Brasil; questiona a imparcialidade do Juiz, uma vez que a citada Vara Cível seria um cartório somente de cobrança de dívidas. A Procuradora da República 

oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) representação noticia supostos fatos referentes a Juiz 

de Direito vinculado ao TJRJ; (2) não se trata de hipótese de atribuição do MPF; (3) ausência de lesão a bens, serviços ou interesses federais. 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, inc. 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). 

334. 

Expediente: 

1.30.017.000608/2021-01 - Eletrônico 

Voto: 4881/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato, instaurada a partir de representação a qual narra, em síntese, os seguintes fatos: (1) possível existência de esquema 

fraudulento de pirâmide financeira; (2) a noticiante foi vítima de um golpe; (3) fazia parte de uma plataforma de investimentos chamada M.G.; (4) o 

dinheiro foi enviado para uma conta da empresa P., informando os CNPJs das intermediadoras de pagamento; (5) a noticiante encaminhou fotos das 

propagandas e instruções enviadas pela referida empresa, com informações sobre o retorno financeiro através das tarefas da plataforma, não trazendo 

maiores informações sobre o suposto 'golpe' sofrido. A Procuradora da República oficiante entendeu que, conforme se depreende do relato apresentado 

pela notícia crime, infere-se uma eventual prática do delito este previsto no art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951 (crimes contra a economia popular), 

supostamente cometido pelos representantes da empresa M.G., por intermédio de outras interpostas empresas; o referido crime recebe o nome de 'Pirâmide 

de Ponzi', sistema consistente em efetuar contínuo recrutamento de investidores para o sustento da base piramidal; a pirâmide é similar ao sistema legal 

de 'marketing multinível', muitas vezes camuflando-se de modo a ocultar a prática ilegal; não se vislumbra, 'in casu', qualquer ofensa a bens, interesses 

ou direitos da União, nos moldes do art. 109, IV, da Constituição Federal. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Fraude 

assemelhada ao esquema de pirâmide, que se caracteriza por oferecer a seus associados/investidores uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios 

futuros irreais; orquestração de golpe com o intuito de captar indevidamente recursos da vítima; enquadra-se, em tese, em crime de estelionato e/ou crime 

contra a economia popular. Aplicação da Súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o sistema financeiro nacional. Ausência de 

elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente 2ª CCR: Procedimento nº 

1.26.005.000292/2020-21. Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

335. 

Expediente: 

1.34.001.001983/2021-91 - Eletrônico 

Voto: 4758/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Manifestação sigilosa, apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão. O noticiante narra, em síntese, o seguinte: 

(1) solicita, a instauração de inquérito policial a fim de serem investigadas as condutas praticadas pelo Instituto Butantã e pela Fiocruz no que diz respeito 

à fabricação da vacina contra a COVID-19; (2) questiona as políticas de saúde adotadas, em especial a de escolher imunizantes cujo IFA dependem de 

países estrangeiros, no lugar de priorizar a fabricação totalmente nacional, pelos Institutos Butantã e Fiocruz; (3) solicita, então, que seja apurado se a 

escolha de fato se justifica e qual a relação entre essa escolha e as mortes decorrentes de Covid; e que se apure se foram repassados recursos, sejam eles 

federais ou estaduais, suficientes para que os institutos mencionados pudessem atender à demanda com vacina de fabricação nacional; (4) se verifique se 

seu corpo técnico, instalações e equipamentos bastam para tanto. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Os fatos narrados e os 

pedidos dizem respeito à questão de atuação no plano de controle de política pública de saúde no âmbito administrativo/cível. Rigorosamente, os fatos 

narrados não dizer respeito à atuação do Ministério Público no âmbito criminal. 1) No que diz respeito ao Instituto Butantã, único situado na área de 

atribuição da PR/SP, trata-se de órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, cuja gestão está ao encargo de autoridades estatais. 

Ausência de atribuição do MPF para investigar autoridade estadual. Inexistência de elemento que aponte ofensa direta aos bens, serviços ou interesses 

da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 2) Já quanto à Fiocruz, Fundação Pública de Direito Público, vinculada ao Ministério 

da Saúde e que teria recebido verbas federais para a produção do imunizante com IFA estrangeiro, ela tem sede no Rio de Janeiro, de tal forma que 

eventual controle e responsabilização quanto à escolha do imunizante, estaria ao encargo da PRRJ. Aplicação do Enunciado n. 25 da 2ª CCR: 'Não se 

sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no âmbito do próprio Ministério Público Federal.' Homologação do declínio 

de atribuições. 

Deliberação: 
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

336. 

Expediente: 

1.34.001.009319/2021-90 - Eletrônico 

Voto: 4865/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato autuada a partir de comunicação do provedor UOL. Consta dos autos que usuário de sala de bate papo administrada 

pelo provedor UOL teria encaminhado a seguinte mensagem aos usuários da sala: 'vcs sao viados mesmo nao reclamem aceita q incomoda menos kkkkk'. 

A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuição, por entender que a homofobia, apesar de ter sido reconhecido como racismo 

pelo STF, não está presente em tratados internacionais criminais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). De fato, embora o STF 

tenha firmado tese no sentido de que a prática da homofobia pode caracterizar o crime de racismo (ADO 26/DF e no MI 4733/DF), não houve manifestação 

sobre a competência para o julgamento do crime. A Lei nº 7.716/89 também não prevê regra sobre competência para julgar os crimes nela previstos. Por 

essa razão, aplica-se a regra do art. 109, inciso V, da CF, que prevê a competência da Justiça Federal, para os crimes previstos em tratado internacional, 

quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Assim, considerando a ausência de 

tratado internacional sobre crime de homofobia, não se configura competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso (art. 109, inciso V, da 

CF). Também, não se verifica a existência de lesão a bens, serviços ou interesses da União. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a 

atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal (art. 109, inciso IV, da CF). Homologação do declínio em favor do Ministério Público 

Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 

337. 

Expediente: 

1.34.001.009780/2021-42 - Eletrônico 

Voto: 4915/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato instaurada a partir de comunicação realizada pelo provedor UOL, na qual noticia possível prática do crime de tráfico 

de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06); usuário de sala de bate papo administrada pelo provedor UOL teria encaminhado mensagem supostamente 

anunciando a venda de entorpecentes. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ' 2ª CCR). Pelo que se pode compreender das mensagens em 

questão, não se observa nenhum indício de transnacionalidade da conduta. Ausência de indícios da prática do crime de tráfico internacional de drogas. 

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). 

338. 

Expediente: 

1.34.043.000479/2021-87 - Eletrônico 

Voto: 4893/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Supostos crimes contra a economia popular e/ou estelionato (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inciso IX; e CP, art. 171). 

Notícia sigilosa, formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, cujo teor, em parte, transcreve-se: "(...) A Empresa S.S. S/A, através de 'prestadores 

de serviços', ludibria clientes para investimentos de aportes financeiros com a promessa de rendimentos de 5% a.m., sendo do total desses investimentos, 

1% direcionado ao 'prestador de serviço'. São cerca de 2.300 clientes (famílias) na carteira. Em 10-08-2021, através de divulgações na mídia, os clientes 

tomaram conhecimento da prisão, pelo GAECO, de D.C.D.S., por formação de quadrilha e pirâmide financeira - lavagem de dinheiro. A medida imediata 

foi de tentativa de resgate dos valores, de acordo com as cláusulas contratuais previstas e devidamente assinadas, contudo, só então 'caiu a ficha' de que 

se tratava de um esquema e que pode envolver outras pessoas citadas acima com movimentações das contas e 'sumiço' do dinheiro de todos os clientes 

(...). Solicitação: dar ciência ao Ministério Público de mais uma atuação fraudulenta de D.C.D.S. e de um grupo de pessoas ligadas ao mesmo (...)". Data 

do fato: 09-03-2020; Município do fato: Osasco; UF do fato: SP. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições; apresentou os 

seguintes fundamentos: (1) D.C.D.S. foi preso, em 10-08-2021, pela prática de esquema fraudulento, conhecido como pirâmide financeira; (2) a captação 

de recursos deu-se por meio de contrato de mútuo financeiro; não envolve "moedas virtuais"; (3) na espécie, o entendimento da 2ª CCR é de que a conduta 

não caracteriza crime contra o sistema financeiro nacional, afastando a competência da Justiça Federal. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado 

n° 32). No caso, ao que tudo indica, trata-se de fraude caracterizada por oferecer a seus associados e/ou investidores uma perspectiva de lucros, 

remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de novos associados e/ou investidores; utilização de pretextos para aplicar 

golpe com o intuito de captar indevidamente recursos das vítimas. Fatos que se enquadram, em tese, em crime contra a economia popular e/ou estelionato. 

Sem indícios de delito contra o sistema financeiro nacional. Aplicação da Súmula nº 498/STF. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesse da 
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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). 

Outras deliberações(Declínio) 

339. 

Expediente: 

1.19.001.000185/2021-58 - Eletrônico 

Voto: 4878/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. VENDA IRREGULAR DE CARTUCHOS DE MUNIÇÕES. CRIME DO ART. 17 DA LEI N. 

10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 86 DA 2ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES À ESFERA ESTADUAL. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MPE E MPF. REMESSA 

DOS AUTOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ' CNMP. 1. Notícia de Fato autuada inicialmente pela Promotoria de Justiça 

de Amarante/MA, dando conta de Procedimento Administrativo instaurado pelo 50º Batalhão de Infantaria da Selva. Após inspeção realizada nas 

dependências e documentos de uma empresa, averiguou-se que: (i) nos mapas mensais de vendas de cartuchos de munições, e suas partes, foram omitidas 

informações sobre o movimento completo de compra de munições e insumos apurados junto à fábrica CBC; (ii) não foram encontrados, no depósito da 

empresa, os insumos adquiridos e não informados nos mapas mencionados; (iii) o representante legal não soube esclarecer o destino dos produtos. 2. O 

Promotor de Justiça do MPE de Amarante/MA promoveu o declínio de atribuições ao MPF, por entender que se trata de crime de sua atribuição. 3. O 

Procurador da República, oficiante na PRM - Imperatriz/MA, suscitou conflito negativo de atribuição; considerou que o bem jurídico protegido nos 

crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, em regra a competência para processamento e julgamento dos crimes é da 

Justiça Estadual. Aplicação do Enunciado nº 86 da 2ª CCR. 4. Conflito negativo de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). 5. O Estatuto do Desarmamento 

reserva à União a tarefa de registrar e controlar as armas de fogo no Brasil. No entanto, o fato de ser a União o ente controlador e fiscalizador das armas 

não é o bastante para fixar a competência da Justiça Federal. 6. Aplicação do Enunciado n. 86 da 2ª CCR: 'Não é de atribuição do Ministério Público 

Federal a persecução penal dos crimes de posse, porte ou comércio, irregular ou ilegal, de arma de fogo, acessório ou munição, previstos na Lei nº 

10.826/03, salvo se, no caso, incidir hipótese especifica de competência federal ou tiver conexão com crime federal'. 7. Não se verifica, no caso, atribuição 

do MPF, devendo o Ministério Público Estadual do Maranhão prosseguir nas investigações quanto ao crime do art. 17 do Estatuto do Desarmamento. 8. 

Configurado o conflito negativo de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, a ser dirimido pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público ' CNMP (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020). 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio e remessa dos autos ao CNMP, 

ao qual cabe dirimir o presente conflito de atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). 

340. 

Expediente: 

1.22.000.002327/2021-36 - Eletrônico 

Voto: 4769/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, encaminhado pelo COAF, para apurar eventual prática do 

crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1ª da Lei nº 9.613/98, por parte de S.D.A.M., administradora de uma empresa/sócia responsável, e de 

C.A.C., servidor público estadual (Policial Militar). Consta dos autos, em síntese, que a empresa possui sede fiscal em Governador Valadares/MG; foi 

constituída em 29-09-1997; o capital social é de R$ 425.000,00; desempenha atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 

de produtos alimentícios; o faturamento anual é de R$ 932.749,76; entre 22-09-2019 e 16-09-2020, a empresa recebeu o valor total de R$ 7.822.393,00; 

os principais remetentes de recursos foram entes da administração pública municipal/estadual; no mesmo período, a empresa destinou recursos para o 

servidor público estadual mencionado, com o qual não foi possível verificar vínculo/relacionamento; a empresa não participou de fraudes licitatórias 

investigadas em inquéritos civil público e policial; e não há informação sobre o cometimento de crimes de competência da Justiça Federal em relação ao 

servidor público estadual apontado. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por ausência de materialidade, no tocante à 

violação de interesses da União, entidades autárquicas ou empresa pública federal, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP, pois os fatos apurados não 

evidenciam qualquer ocorrência de lesão/violação de interesses à União ou a qualquer outra entidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inc. IV). De fato, pelo acima indicado e demais dados constantes nos autos, inexistem elementos que demonstrem a ocorrência de crime de 

atribuição/competência federal. Homologação do arquivamento. Quanto ao possível crime de lavagem de capitais, o Procurador da República oficiante 

promoveu o declínio de atribuições; apresentou, em resumo, os seguintes fundamentos: (1) inexistem sinais da prática de crimes anteriores à possível 

lavagem que pudessem ser de competência da Justiça Federal; (2) não havendo prova de que o crime antecedente é de competência da Justiça Federal, 

nem tampouco indícios de que os crimes investigados têm potencial para afetar o sistema financeiro nacional ou interesses da União, de suas autarquias 

ou empresas públicas, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Revisão do declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Na hipótese, 

não há indícios de eventual crime antecedente ao crime de lavagem de dinheiro de competência da Justiça Federal e de que o crime tenha sido praticado 

por agente público federal ou em detrimento da União. O art. 2º, inciso III, 'a' e 'b', da Lei nº 9.613/98, prevê que 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, 3ª Seção, DJe 05-06-2013). Ausência, 
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portanto, de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 

de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento e do declínio de atribuições 

ao Ministério Público Estadual, nos termos do voto do(a) relator(a). 

Homologação de Arquivamento 

341. 

Expediente: 

JF/CE-0809698-04.2019.4.05.8100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4874/2021 

Origem: GABPR16-SMA - SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 5.741/1971. OCUPAÇÃO 

IRREGULAR DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA'. INVESTIGADA RESIDE NO IMÓVEL HÁ MAIS 

DE 10 ANOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTES EVENTUALMENTE 

PREJUDICADOS DISPÕEM DE OUTROS MEIOS PARA REAVER A POSSE DO IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. 

Inquérito Policial, instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 9º da Lei nº 5.741/1971. Consta dos autos que a investigada estaria 

ocupando irregularmente imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida'. 2. A investigada esclareceu o seguinte, em depoimento à Polícia Federal: 'QUE 

a declarante é auxiliar de serviços gerais, trabalhando, atualmente, na creche escola [...]; QUE trabalha neste mesmo local há 10 anos; [...] QUE a sobrinha 

da declarante [...] estava morando no conjunto residencial Crenjac, situado no Barroso II; QUE a declarante há aproximadamente 10 anos foi visitar sua 

sobrinha e, nesta ocasião, conheceu o conjunto residencial e ficou sabendo que havia um rapaz vendendo uma unidade no Bloco [...], Apto. [...]; QUE, 

na época, a declarante adquiriu a unidade citada por R$ 1.500,00; QUE pagou este valor ao rapaz, o qual lhe repassou a chave, não tendo a declarante, 

na época, obtido recibo ou qualquer outro documento referente a compra do imóvel; QUE não sabe informar os dados qualificativos do rapaz que lhe 

vendeu o imóvel, recordando-se muito pouco dele, pois a negociação se deu há 10 anos; QUE desde a compra do imóvel que a declarante nele reside; 

QUE atualmente reside sozinha no endereço acima declarado, entretanto, na época da mudança residia com uma filha; QUE a declarante somente tomou 

conhecimento de que o imóvel adquirido fazia parte do programa Minha Casa Minha Vida 03 meses após a compra; QUE até a presente data nunca foi 

procurada pela CEF para desocupar o imóvel; QUE também, nunca foi notificada judicial ou extrajudicialmente para desocupar o imóvel; QUE a 

declarante integra a associação de moradores do Conjunto Residencial Crenjac; QUE a declarante está em inscrita em um projeto de regularização 

fundiária da Prefeitura de Fortaleza/CE, visando legalizar a ocupação do imóvel em que reside'. 3. A autoridade policial se manifestou nos seguintes 

termos, em seu relatório conclusivo: 'considerando que a ocupação é antiga, que a investigada está buscando a regularização fundiária, que a CEF e outros 

entes públicos, em tese prejudicados, não adotaram providências no cível e administrativo para obter a reintegração de posse, entendemos ser possível a 

aplicação do princípio da intervenção mínima, pois as outras searas do direito poderão pacificar este drama social mediante a cobrança pela ocupação do 

imóvel ou a obtenção de mandado judicial para expulsar a suposta invasora'. 4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; 

entendeu que o esgotamento das diligências que poderiam ser realizadas pela autoridade policial demonstra a ausência de tipicidade material da conduta 

investigada, até mesmo porque os entes públicos potencialmente prejudicados pelo esbulho dispõem de meios cíveis e administrativos pelos quais 

poderiam buscar a reintegração no imóvel invadido/ocupado indevidamente. Contudo, não o fizeram, e sequer sobreveio de sua iniciativa a instauração 

do inquérito policial em epígrafe. 5. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 6. Realmente, não se pode deixar de considerar que (I) a 

investigada já se encontra no referido imóvel há mais de 10 anos; (II) entes públicos (União e CEF), supostamente prejudicados pela conduta da 

investigada, quedaram-se inertes no que se refere à adoção de providências para a retirada da investigada do imóvel; conforme declarado pela investigada, 

ela nunca foi procurada pela CEF para desocupar o imóvel; (III) a investigada está inscrita em projeto de regularização fundiária da Prefeitura de 

Fortaleza/CE, com o objetivo de legalizar a ocupação do imóvel em que reside. 7. Diante desse contexto fático, mostra-se adequada e oportuna a 

observância do princípio da insignificância em relação à possível prática do crime previsto no art. 9º da Lei nº 5.741/1971, tendo em vista a (I) mínima 

ofensividade da conduta da investigada; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) 

inexpressividade da lesão jurídica provocada. Verifica-se, pelo que consta dos autos, que a investigada ocupou o imóvel de boa-fé, uma vez que sequer 

tinha ciência de que se tratava de imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida; pagou pela aquisição do imóvel ao suposto proprietário; 

declarou que está buscando a regularização da ocupação do imóvel em questão. 8. Por fim, conforme destacado pelo Procurador da República oficiante, 

os entes eventualmente prejudicados dispõem de outros meios para reaver a posse do imóvel, não sendo razoável que as providências inaugurais utilizadas 

para proteção do bem jurídico possivelmente atingido sejam aquelas previstas no âmbito do Direito 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). 

342. 

Expediente: 

JF/CRU/PE-0801443-62.2021.4.05.8302-INQ - Eletrônico 

Voto: 4733/2021 

Origem: GABPRM2-LAMAS - LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Policial, instaurado para apurar a suposta ocorrência do crime de estelionato, tipificado no art. 171, § 3º do CP, praticado, 

em tese, por beneficiária, em razão de possível recebimento indevido de recursos oriundos do Programa Bolsa Família. O benefício teve início no ano de 

2004; foi cancelado em 17-03-2021 em razão da concessão de aposentadoria por idade à investigada. O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de ausência de indícios de fraude na concessão do benefício do Bolsa Família à investigada; restou comprovado 

preenchimento dos requisitos pertinentes. Revisão de arquivamento. (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, conforme elementos apresentados, não foi 

comprovada nenhuma irregularidade no recebimento do benefício por parte da investigada, sendo ela pessoa extremamente humilde e que demonstra não 
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ter conhecimento da legislação que rege o bolsa-família, uma vez que deixou de avisar quando iniciou o recebimento de aposentadoria por idade. Não 

houve conduta fraudulenta que mantivesse o INSS em erro sobre o pagamento do benefício durante todo o período do recebimento. 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). 

343. 

Expediente: 

JF/CXS/MA-1004788-26.2020.4.01.3702-IP - Eletrônico 

Voto: 4918/2021 

Origem: GABPRM2-ACAAN - ANNE CAROLINE AGUIAR ANDRADE NEITZKE 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, CP); constatou-se a 

existência de abertura de contas bancárias para o recebimento de benefícios previdenciários e/ou assistenciais fraudulentos no Município de Codó/MA, 

supostamente perpetrada por W.M.S. com o auxílio de M.A.Q.A., tudo isso apurado durante as investigações da Operação FANTOME (IPL nº 123/2012), 

que investiga crimes previdenciários nas cidades de Teresina e mais cinco cidades do Maranhão, que são Codó, Timbiras, Coroatá, Presidente Dutra e 

São Luís. As investigações, iniciadas no ano de 2012, levaram à identificação de um esquema criminoso no qual eram falsificados documentos públicos 

para fins de concessão de benefícios de Amparo Social ao Idoso a pessoas fictícias, além do recebimento indevido de benefícios previdenciários após o 

falecimento do titular . Este inquérito tem origem no IPL 123/2012, que resultou na deflagração da Operação FANTOME, no dia 05-09-2017 e culminou 

no indiciamento de diversos envolvidos, inclusive no indiciamento dos investigados neste inquérito. Por entender, não estarem presentes indícios 

suficientes de autoria envolvendo estes suspeitos, o MPF requisitou o desmembramento da investigação quanto a estes investigados e o cumprimento de 

diligências. Realizadas diligências, a autoridade policial verificou que apenas dois dos benefícios mencionados apontam relação com um dos investigados 

(M.A.Q.A.); os benefícios cujos titulares registram o mesmo endereço do investigado M.A.Q.A. Com relação a W.M.S., o relatório aponta que as Ficha-

Propostas de abertura de conta relacionadas aos benefícios suspeitos de fraude foram confeccionadas por aquele; não foram apontados outros elementos 

que ligassem os dois investigados e a individualização de suas condutas carecem de indícios mais contundentes a corroborar com a efetiva participação 

nos eventos criminosos. A Procuradora da República oficiante destacou que o IPL foi instaurado há mais de 03 (três) anos, sendo que os fatos em apuração 

ocorreram entre os anos de 2010 e 2012, mostrando-se improvável que a continuidade deste IPL possa trazer elementos novos capazes de comprovar a 

materialidade e eventual autoria da conduta criminosa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, observa-se que os fatos sob 

investigação ocorreram há bastante tempo (2012) e decorrem de desdobramento da Operação Fantome, deflagrada em 2017. Estas circunstâncias 

dificultam, consideravelmente, o esclarecimento dos crimes eventualmente praticados. Conforme as informações constantes dos autos, verifica-se que 

não se chegou, até este momento, a uma resposta segura sobre a autoria e da materialidade dos supostos ilícitos investigados, sendo improvável que a 

continuidade das investigações leve à elucidação dos possíveis crimes. Nesse contexto, observa-se a Orientação nº 26: A antiguidade do fato investigado, 

o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente 

sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

344. 

Expediente: 

JF/FLR-1001759-35.2020.4.01.4003-IPL - Eletrônico 

Voto: 4910/2021 

Origem: GABPRM1-DMS - DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de apropriação cometido por permissionários da Caixa Econômica 

Federal nas Loterias S.V. Ltda., consistente na falta de depósitos e/ou na insuficiência de saldo nas contas daqueles empreendimentos; consta dos autos 

que o apuratório foi instaurado ante o encaminhamento de ofício pela Caixa Econômica Federal, noticiando irregularidades nas Loterias S.V. Ltda. quanto 

às obrigações de efetivação, em conta contábil, de depósitos da prestação de contas referentes aos produtos das loterias, comercialização de produtos 

conveniados e atuação como correspondentes; o expediente narra que o valor que se encontrava negativo na conta de titularidade da lotérica situada em 

São José do Peixe era de R$ 54.032,54, em 11-03-2016; por sua vez, o débito da lotérica situada em São Miguel do Fidalgo/PI era de R$ 19.782,26, em 

18-04-2016. A proprietária das lotéricas informou que não utilizaram o dinheiro repassado às suas lotéricas indevidamente, sem saber a razão pela qual 

o repasse não estava sendo feito da forma devida. O Procurador da República oficiante destacou que, em que pese o débito reste devidamente comprovado, 

após o transcurso de anos de investigação, até esta data não foram encontrados sólidos elementos de informação que indiquem que os permissionários 

investigados efetivamente apropriaram-se dos valores resultantes da diferença entre o montante encontrado e o valor que supostamente deveria ter sido 

repassado à Caixa Econômica Federal; o débito em questão fora devidamente comprovado, e justamente por este motivo os bens da proprietária e do seu 

marido foram penhorados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pelo que consta dos autos, parece ter havido descumprimento do 

contrato por parte da permissionária (lotéricas investigadas); no entanto, não há indícios suficientes de que tenha havido a prática do crime de apropriação 

indébita. Trata-se de questão a ser resolvida na seara adequada, fora do âmbito do Direito Penal; conforme ponderou o Procurador da República oficiante, 

a Caixa Econômica Federal dispõe de aparato estrutural para buscá-lo pelas vias legais, não se prestando o Direito Penal ao papel de instrumento de 

coerção para débitos de matiz cível. Ausência de elementos mínimos justificadores do 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). 

345. 
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Expediente: 

JF-RJ-5048756-82.2020.4.02.5101-*INQ - Eletrônico 

Voto: 4766/2021 

Origem: GABPR15-AGA - ARIANE GUEBEL DE ALENCAR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro e/ou contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 

9.613/98 e Lei nº 7.492/86). Requisição ministerial dirigida à Polícia Federal com o seguinte teor/objeto: "identificar os demais integrantes das quadrilhas 

que realizaram e/ou tentaram realizar levantamentos de precatórios na agência da CEF em Três Rios/RJ, nos dias 22 de janeiro de 2010 (no valor de R$ 

263.057,67) e 23 de maio de 2011 (no valor de R$ 52.102,55)". A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os 

seguintes fundamentos: (1) pelo tempo transcorrido, não há justa causa e nem elementos mínimos para apuração de supostos crimes contra o sistema 

financeiro e/ou de lavagem de dinheiro; (2) em relação especificamente ao crime de lavagem de dinheiro, não é somente porque foi praticado um crime 

que necessariamente o produto do crime será objeto de lavagem de capitais; é necessário uma justa causa mínima de que tenha havido a ocultação ou 

dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, não sendo caso dos autos; (3) a remota possibilidade 

de encontrar novos elementos de informação não justifica a manutenção do presente inquérito, quer porque inexistem elementos informativos que 

constituam, no caso concreto, o fumus commissi delicti (isto é, indícios mínimos de materialidade e autoria) - o que é indispensável à continuidade desta 

investigação, quer porque, na hipótese de serem encontrados, nova investigação pode ser instaurada; (4) os Tribunais Superiores entendem que o IPL 

também deve obedecer à garantia da razoável duração do processo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, pelas indicações 

anteriores e demais dados constantes nos autos, não há providência, por ora, a ser tomada na esfera penal. Os elementos apurados, até o momento, não 

são capazes de demonstrar a ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e/ou contra o sistema financeiro nacional. 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). 

346. 

Expediente: 

JF-RN-0807703-55.2021.4.05.8400-IPL - Eletrônico 

Voto: 4732/2021 

Origem: GABPR9-RTS - RODRIGO TELLES DE SOUZA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, § 3º, do CP). No caso, a beneficiária 

ajuizou ação para obtenção de pensão por morte de servidor público federal; a sentença julgou procedente o pedido; identificaram-se indícios de que ela 

teria recebido indevidamente, no passado, um benefício assistencial de amparo ao idoso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foi apurado que 

o benefício de amparo social ao idoso foi cancelado, justamente porque a titular passou a receber pensão por morte de servidor público federal. A Polícia 

Federal ainda colheu dados de acordo com os quais a investigada requereu, na ação civil individual para obtenção de pensão por morte, que valores a ela 

devidos a esse título, em um montante de pouco mais de doze mil reais, fossem revertidos ao INSS como ressarcimento das quantias recebidas de modo 

supostamente indevido por meio do benefício de amparo ao idoso. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de 

ausência de materialidade, aliado ao fato de a investigada ter manifestado interesse em devolver os valores supostamente recebidos indevidamente. 

Revisão de arquivamento. (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme contido nos autos, não se conseguiu reunir elementos que evidenciem, com 

suficiente grau de segurança e certeza, que, ao requerer benefício de amparo ao idoso, a investigada não preenchia os requisitos para recebimento de tal 

prestação assistencial. À época, ela não recebia pensão por morte. Quando passou a receber esse último benefício, ocorreu o cancelamento do primeiro. 

Diante disso, não se verifica irregularidade na espécie. Além disso, note-se que a própria beneficiada se dispôs a reparar voluntariamente o prejuízo 

hipoteticamente causado ao INSS, no processo que tem por objeto a ação civil individual de obtenção de pensão por morte. Ausência de justa causa. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

347. 

Expediente: 

JF-SOR-5006829-55.2021.4.03.6110-IP - Eletrônico 

Voto: 4921/2021 

Origem: GABPRM1-OSHJ - OSVALDO DOS SANTOS HEITOR JUNIOR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 241-A e art. 241-B da Lei nº 8.069/90; 

informações do Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet (NURCOP) da Polícia Federal, dando conta de que, no dia 

22-05-2021, em endereço cadastrado na cidade de Sorocaba/SP, um usuário do aplicativo peer-to-peer BitTorrent estaria armazenando e disponibilizando 

na internet, por meio do IP [...], arquivos contendo pornografia infantojuvenil; requisitados os dados cadastrais do usuário desse IP, obteve-se o local 

onde ocorreram as conexões à internet por meio das quais houve compartilhamento de pornografia infantil. Em diligência realizada no local, a Polícia 

Federal efetuou buscas técnicas nos equipamentos encontrados na residência, porém não localizou arquivos de imagem/vídeos associados a sexo explícito 

ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Apesar das diligências realizadas pela 

Polícia Federal, não foram encontrados elementos de prova capazes de esclarecer a possível prática do crime em investigação. Materialidade e autoria 

não comprovadas. Ausência de indícios consideráveis para identificação da autoria. Homologação do arquivamento. 
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Deliberação: 

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

relator(a). 

348. 

Expediente: 

1.13.000.003137/2020-64 - Eletrônico 

Voto: 4767/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Notícia de fraude no benefício de prestação 

continuada, constatada no bojo de uma ação judicial, distribuída em 2017. O benefício de prestação continuada foi suspenso após a morte da genitora de 

F.A.B., em maio de 2013. Após, F.A.B. passou a receber bolsa-família, até ser notificado sobre possível irregularidade, em razão da concomitante 

percepção do benefício bolsa-família com o benefício de prestação continuada. Informações de que valor referente ao benefício de prestação continuada 

era sacado em Manaus/AM, inclusive com solicitação de empréstimos em nome da falecida (genitora de F.A.B); de que F.A.B., judicialmente, não 

comprovou incapacidade ou limitação que justificasse o direito postulado; de que o INSS apresentou relação de créditos, carta de concessão do benefício 

de amparo social a pessoa com deficiência, documentos instrutórios do respectivo processo administrativo de concessão, merecendo destaque a 

comunicação de resultado do exame médico, reportando a existência de incapacidade, de 26-03-2013, consistente em deformidade na cabeça e no tórax; 

e de que o INSS informou que instaurou procedimento para apuração de irregularidade. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito; 

apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) embora existente a incapacidade, foi reputada insuficiente pelo Juízo onde tramitou a ação; (2) o 

benefício é percebido desde 2003; conforme art. 21 da Lei nº 8.742/93, deveria passar por um processo de revisão a cada dois anos; (3) considerando as 

condições pessoais do investigado e a manutenção de tal recebimento por tanto tempo, é possível que ele próprio ou seu genitor acreditassem piamente 

na inexistência de irregularidade nessa conduta; (4) a manutenção desse recebimento por prolongado período de tempo, sem qualquer comunicação da 

irregularidade ao interessado pela Autarquia Previdenciária, somente reforça a conclusão, ainda mais quando se trata de fato identificável pelo próprio 

INSS no exercício da revisão periódica; (5) somente após a indagação do MPF sobre a regularidade do benefício, no curso desta investigação, é que o 

INSS instaurou procedimento no âmbito administrativo para apuração de irregularidade; (6) todas essas circunstâncias atenuam a comprovação da 

materialidade delitiva e do elemento subjetivo do tipo, o dolo em obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS; (7) eventual irregularidade deverá ser 

apurada e dirimida no âmbito administrativo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato, com base nas informações constantes nos 

autos, não restou demostrado o crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Ainda, no caso, não é possível afirmar que houve intenção inequívoca de praticar 

a conduta descrita no tipo penal. Inexistência de materialidade delitiva e/ou dolo na conduta. 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). 

349. 

Expediente: 

1.14.000.001328/2021-35 - Eletrônico 

Voto: 4768/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). O noticiante alega que 

determinado indivíduo, soldado da PMBA, com auxílio de outrem, receberia, indevidamente, benefício previdenciário do INSS, no valor de R$ 5.198,00, 

cuja concessão foi conseguida a partir da simulação de doença mental. A Polícia Federal, após realizadas as diligências, concluiu pela improcedência da 

representação, tendo em vista que o indivíduo seria aposentado por incapacidade permanente pelo INSS e, também, teria sido julgado incapaz para o 

serviço pela PMBA; não se verificou indícios de fraude na acumulação dos benefícios, já que são regimes previdenciários distintos. O membro do MPF 

oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de materialidade delitiva; apresentou os seguintes fundamentos: (1) não tendo sido apresentado, 

pelo noticiante, nenhum documento capaz de subsidiar suas alegações e tendo em vista que se apurou que, de fato, o noticiado foi aposentado pela PMBA 

por incapacidade, forçoso concluir pela inexistência de indícios suficientes para instauração de investigação criminal; (2) todavia, tais fatos apontam para 

a necessidade de ser advertido o INSS a fim de verificar a procedência das suspeitas apontadas pelo noticiante, o que pode redundar numa futura 

representação criminal mais consistente por parte da INSS; (3) encaminhem-se cópia da representação ao INSS para ciência e adoção de providência. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, com base nos dados constantes nos autos, não há elementos mínimos que demonstrem 

a ocorrência do crime em tela. Ademais, considerando que foi encaminhada cópia da representação ao órgão envolvido, caberá a esse, por dever de ofício, 

se constatadas irregularidades capazes de repercutir na esfera criminal, a tomada de providência. 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). 

350. 

Expediente: 

1.15.000.002465/2021-50 - Eletrônico 

Voto: 4610/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
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Ementa: 

Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação apresentada perante o DIGI-DENÚNCIA, devido a possíveis irregularidades na 

realização de loterias pela internet; o noticiante narra diversas irregularidades praticadas, em tese, por grupos de "JOGOS ON LINE NA INTERNET", 

fato que causaria prejuízo à Rede de Loterias e à Caixa Econômica Federal. O relato menciona, em síntese, que: 'os grupos de 'JOGOS ON LINE NA 

INTERNET', estão ultrapassando todos os limites regulatórios dos jogos, sob os quais somos submetidos, inclusive, por lotéricos 'espertos' que estão 

bailando nesta ilicitude, também, de forma ilegal, 'passando a perna' na maioria da Rede de Lotéricos'; 'o carro-chefe desta anomalia está na REVENDA 

DE JOGOS por parte de ALGUNS LOTÉRICOS, os quais, sejam até parte deste JOLI, e com certeza a CIRC proíbe claramente, conforme se vê, dentre 

outros normativos, nas irregularidades do Grupo 01, itens: 12; 18; 22; 28; 33 e 34 (...)' O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por ausência de 

cometimento de crime, visto serem questões passíveis de serem dirimidas na esfera administrativa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso 

IV). Verifica-se, na situação em exame, que o próprio noticiante informa que alguns lotéricos estão aderindo à venda de jogos on-line, havendo falhas na 

atuação dos órgãos de fiscalização. A Lei nº 13.756/2018, que trata da destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial 

e a modalidade lotérica denominada 'apostas de quota fixa', prevê a 'loteria de prognósticos esportivos: loteria em que o apostador tenta prever o resultado 

de eventos esportivos', não vedando a realização dessa loteria de forma on-line. Por outro lado, a Câmara dos Deputados está, desde 2019, debatendo 

sobre a regulamentação da referida lei, justamente para coibir possíveis ilegalidades nos jogos on-line (https://www.camara.leg.br/noticias/558300-

debatedores-defendem-regulamentacao-de-jogos-online-para-coibir-ilegalidades/). Dessa forma, verifica-se que os referidos fatos, que têm ocorrido no 

âmbito da realização de loterias on-line, configuram irregularidades administrativas, decorrentes da ausência de regulamentação da Lei nº 13.756/2018, 

as quais não adentram na seara do Direito Penal. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

351. 

Expediente: 

1.22.003.000615/2021-26 - Eletrônico 

Voto: 4884/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível ocorrência do crime de descaminho 

(CP, art. 334). Apreensão de mercadoria de procedência estrangeira (01 caixa acústica multimídia Xiaomi), sem a necessária documentação 

comprobatória de sua regular importação, avaliada em R$ 121,38. Tributos iludidos no montante de R$ 60,69. Manifestação do MPF pelo arquivamento 

do feito com base no princípio da insignificância. Revisão de Arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC nº 75/93). De um lado o valor dos tributos iludidos 

está abaixo daquele que consta para aferição da 'insignificância' no Enunciado nº 49 desta 2ª CCR (R$ 20.000,00); de outro lado, tem-se que a reiteração 

da conduta ilícita consta da ressalva do citado Enunciado nº 49 desta 2ª CCR. Contudo, no presente caso, 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). 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.). Assim, 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(s) procedimento(s) 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. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

352. 

Expediente: 

1.23.006.000127/2021-51 - Eletrônico 

Voto: 4908/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada para apurar possível fraude em uma ação ordinária para percepção de salário-maternidade, que tramitou na 

Vara Única de Ourém/PA, ajuizada por R.L.R.P. em face do INSS. A autora teria forjado contrato de comodato para induzir o juízo a erro e fraudar o 

INSS. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) a autora requereu 

benefício de salário-maternidade, referente ao nascimento de sua filha; aduziu que realizava atividades agrícolas desde a adolescência; explicou, na 

inicial, que, no momento da propositura da ação, trabalhava nas terras de seus pais, e que, no período entre 2009 e março/2011, trabalhou como empregada, 

retornando as atividades agrícolas em abril/2011; (2) a narrativa da autora fora demonstrada por meio de Carteira Rural, com registros de 2016 a 2018; 

declaração de exercício de atividade rural, com período de 06-08-2004 a 12-01-2018; e contrato de comodato, registrado em 2017, com informações de 

vigência desde 2004, no qual consta cláusula explicitando que a autora já exercia atividade rural desde 06-08-2004, porém, em 31-10-2009, afastou-se 

para trabalhar de carteira assinada e voltou a ser segurada especial em 01-03-2011; (3) o INSS, na contestação, afirmou que a autora já recebeu o benefício 

salário-maternidade como trabalhadora urbana, na condição de empregada doméstica; apresentou CNIS em que a autora consta como empregada 

doméstica no período de 11/2009 a 01/2011 e que recebeu, de 02-06-2010 a 29-09-2010, salário-maternidade em razão do nascimento de outro filho; (4) 
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nesse contexto, não há indícios de falsidade do contrato de comodato; na narrativa da peça inicial e no conteúdo do próprio contrato de comodato 

questionado é explicitado que a autora laborou como trabalhadora urbana (empregada doméstica) no período de 2009 a 2011; as informações condizem 

justamente com que foi afirmado pelo INSS e com outros documentos dos autos, não havendo que se falar em utilização de ardil ou afirmação falsa; a 

autora, em nenhum momento, escondeu a informação de que já havia recebido o benefício de salário-maternidade na condição de trabalhadora urbana, 

pelo contrário, consignou, na peça inicial e no contrato de comodato, tal situação, o qual, embora inidôneo para provar o direito buscado na ação, não 

declarou informação manifestamente falsa; (5) o primeiro benefício pago em 2010 tem fato jurídico distinto do requerimento de 2017; não se observa a 

tentativa de receber, pelo mesmo motivo, 2 vezes o mesmo benefício; não se vislumbra indícios de falsidade documental ou ideológica; apenas a 

documentação apresentada pela autora não foi suficiente para firmar o convencimento do Juízo Estadual; (6) a figura do estelionato judiciário é atípica 

no ordenamento jurídico brasileiro; (7) inexistentes indícios de falsidade do contrato de comodato. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. 

IV). Na hipótese, não há prova que demonstre a falsidade do contrato de comodato e/ou a utilização de documento falsificado na ação judicial. A autora 

ajuizou ação acreditando ter direito ao salário-maternidade. Justamente por isso, tentou comprovar sua condição de segurada (especial). A improcedência 

do pedido, em sede de sentença, não conduz, necessariamente, a conclusão da prática de crime. Aplicação do princípio da proteção judiciária, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inc. XXXV e inc. LV, da CF). Precedente do STJ: RHC 61.393/RJ, Quinta Turma, DJe 15/02/2016. Conduta 

que poderia caracterizar, se o caso, litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no art. 81 do CPC. Inexistência de prejuízo ao INSS. Ausência de 

justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR: JF/URA-1000862-28.2020.4.01.3802-INQ, 790ª Sessão Ordinária de 23/11/2020, unânime. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

353. 

Expediente: 

1.23.008.000394/2015-61 

Voto: 4873/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. HOMICÍDIO DE INDÍGENA POR ARMA DE FOGO (ART. 121 DO CP). CORPO ESQUARTEJADO. 

RITUAL TRADICIONAL DENOMINADO 'PAJELANÇA BRAVA' DA ETNIA MUNDURUKU RECONHECIDA CULTURALMENTE PELOS 

INDÍGENAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento instaurado a partir de termo de declarações prestados por uma mulher 

indígena, no dia 24-07-2015, na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba/PA. A mulher indígena relata, basicamente, o seguinte: (a) a morte de seu filho de 

16 anos de idade, no dia 21-06-2015, por disparo intencional de arma de fogo, condutas praticadas por outros dois indígenas, na aldeia Sai Cinza. (b) a 

morte do adolescente ocorreu no contexto de um ritual tradicional da etnia Munduruku denominado 'pajelança brava'. Ele foi morto dentro de casa, a 

tiros de espingarda, teve seu corpo arrastado até o rio Cabitutu, distante aproximadamente 10 km, onde foi esquartejado em pequenos pedaços, retiraram 

seu fígado e coração, triturando-os, e as demais partes do corpo foram amarradas em uma pedra e jogadas no rio. 2. Consta do relato que no dia 01/06/2015 

um indígena morreu em um suposto afogamento e que após os pais da vítima consultarem ao Pajé, ao Capitão, ao Cacique e Lideranças da aldeia, a morte 

dele foi atribuída a feitiçaria que o adolescente teria feito. Isso ocasionou a sua morte com fundamento no ritual da 'pajelança braba', visto que ele era 

apontado como 'pajé brabo' ou feiticeiro, devendo ser executado pela comunidade respectiva em razão da prática de magia negra, que é a única conduta 

passível de pena de morte (Informação Técnica n. 002/2016/FUNAI). 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão de 

Parecer Técnico, confeccionado por Analista do MPU/Antropologia, e Nota Técnica que revelaram que a dinâmica dos fatos praticados indicaram 

efetivamente a prática de um ritual próprio dos indígenas e que faz parte da histórica formação de novas aldeias. 4. Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, inciso IV). 5. De acordo com a vasta documentação e relatos contidos nos autos, a situação retratada é bastante complexa, inclusive para 

fins de pesquisa antropológica. 6. Ao que restou demonstrado, o adolescente morto, por ser um praticante de magia negra, na interpretação dos líderes 

indígenas da comunidade, seria o responsável pela morte de outro indígena. Diante disso, foi submetido ao ritual tradicional da 'pajelança braba', com a 

consequente aplicação da pena máxima, que é a morte. 7. Conforme disposto pelo Procurador da República oficiante, 'o reconhecimento de que os povos 

indígenas são culturalmente diferenciados, e que procuram permanecer como tal, é traduzido no campo jurídico, pois muitas de suas aspirações encontram 

espaço nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e em regulamentações internacionais. Assim, os índios de acordo com seus usos e costumes, 

aplicam sanções aos que transgridem as normas de convivência estabelecidas pelo grupo a que pertencem, observadas certas particularidades decorrentes 

de seu modo de vida, tradições e crenças. Trata-se de uma das formas de expressão do direito ao autorreconhecimento'. 8. A CF/88 avançou na regulação 

estatal dos direitos indígenas, rompendo com o assimilacionismo e atestando o direito do índio de se manter como tal. Assim, o art. 231 reconhece a 

resolução de conflitos por métodos próprios tradicionais indígenas, ao dispor que 'são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições'. 9. A Convenção 169 da OIT, por sua vez, dispõe que a justiça indígena deve ser reconhecida, com a determinação de observância 

dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos e os direitos fundamentais constantes na Constituição Federal. 10. A Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas também reconhecem que "os povos indígenas têm direito à autodeterminação" que se revela no direito de 

se reconhecerem como grupos distintos e, portanto, de terem controle sobre seu próprio destino. 11. Em todos esses dispositivos observa-se que o 

reconhecimento da justiça indígena encontra limites no conceito padrão não indígena do que se entende por "direitos humanos, direitos fundamentais, 

métodos cruéis e infamantes", se submetendo, portanto, ao sistema estatal. 12. No caso concreto, conforme amplamente dissertado no Parecer Técnico 

nº 58/2016 do MPF e na Nota Técnica nº 02/2016 da FUNAI, "no código criminal dos índios Munduruku, a prática de magia negra é a única conduta 

possível de pena máxima e que os indígenas se mostram extremamente insatisfeitos com a exposição do caso para fora da sociedade Munduruku. Eis que 

a crença na pajelança braba está intimamente ligada a saúde do povo da aldeia, ligado a momentos em que a comunidade se sente ameaçada por grande 

crise, males, doenças e mortes inexplicáveis". 13. "Ainda que as comunidades indígenas tenham um elevado nível de comunicação com a sociedade 

envolvente, com base no qual se poderia concluir pelo conhecimento da proibição e de seus efeitos, os diferentes sistemas de valores éticos e culturais 

importam na consideração de que aquela conduta é normal e aceita dentro do grupo a que pertencem, impedindo que a norma seja internalizada". 14. Os 

que praticaram a conduta ora relatada não reconhecem ter feito algo proibido - e pautado pelo reconhecido constitucional do autorreconhecimento 

realmente não o fizeram. Para eles a norma penal não alcança a pretendida função motivadora, tampouco alcançaria qualquer fim preventivo, geral ou 

especial, a imposição de uma pena. 15. Além da imperiosa necessidade de resguardar a manifestação cultural da etnia, praticada dentro da coletividade, 

nos limites da aldeia, em diversas passagens do procedimento investigatório criminal fica claro que qualquer ato de investigação judicial tendente a apurar 
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os fatos, representa indesejável ofensa aos meios culturais de aplicação da justiça e encontrará expressiva resistência dos indígenas. 16. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

354. 

Expediente: 

1.25.000.002839/2021-91 - Eletrônico 

Voto: 4920/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal, a qual noticia possível 

prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, pelos representantes legais de empresa. Consta dos autos que a Receita Federal realizou 

fiscalização na empresa investigada e, em análise dos extratos bancários verificou que, além do volume de créditos bancários ser bem superior a receita 

bruta declarada, a respectiva movimentação bancária não guardava correlação alguma com a escrituração da conta Caixa Geral dos livros Razão 2009, 

2010 e 2011 entregues, o que originou a elaboração de um termo de intimação, cientificado ao sujeito passivo, para que este apresentasse documentação 

comprobatória hábil e idônea das origens dos recursos creditados entre os dias 1º-01-2009 e 31-12-2011 na já citada conta de depósito de sua titularidade 

devido à falta da sua escrituração; este termo de intimação que solicitava as origens de todos os recursos creditados entre os dias 1º-01-2009 e 31-12-

2011, cientificado em 02-01-2014, nunca obteve resposta por parte do sujeito passivo, possibilitando à fiscalização aplicar a presunção de omissão de 

receitas no valor destes créditos bancários. A empresa investigada interpôs recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); o CARF 

entendeu que 'não há comprovação do intuito de fraude, ou de recorrência que leve a conclusão do intuito de fraude' e que 'a multa deve ser reduzida para 

o patamar de 75%, além disso, afastada a suposta caracterização de crime de sonegação, deve ser afastada a responsabilidade dos sócios, baseada no art. 

135, III, do CTN'. O Procurador da República oficiante entendeu que se no âmbito administrativo-tributário restou afastado o intuito de fraude fiscal, ou 

seja, o dolo de sonegar tributos ou a existência de provas suficientes de que "a supressão se deu intencionalmente", com muito mais razão não haverá 

subsídios para sustentar a imputação da prática dolosa de crime contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 

Inicialmente, é importante reafirmar a independência das instâncias de apuração e verificação da responsabilidade administrativa-fiscal e da 

responsabilidade criminal. Por outro lado, cabe examinar os elementos deste caso concreto. Com efeito, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

entendeu que 'não há comprovação do intuito de fraude, ou de recorrência que leve a conclusão do intuito de fraude' e que 'a multa deve ser reduzida para 

o patamar de 75%, além disso, afastada a suposta caracterização de crime de sonegação, deve ser afastada a responsabilidade dos sócios, baseada no art. 

135, III, do CTN. Cabe levar em consideração, neste caso, de que não parece ter havido a prática de crime tributário. E, ao que parece, não houve o intuito 

de fraude na conduta dos representantes da empresa investigada; possível prática de ilícito tributário; não configurada a prática de crime tributário. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

355. 

Expediente: 

1.25.000.003566/2021-00 - Eletrônico 

Voto: 4888/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334-A). Representação Fiscal para Fins Penais, encaminhada pela Receita 

Federal, na qual consta que, em 04-02-2021, durante abordagem, executada pela polícia militar, em estabelecimento comercial de responsabilidade de 

um indivíduo, foram apreendidas mercadorias de origem estrangeira (20 unidades de tabaco para narguilé). Mercadorias avaliadas em R$ 536,80. Tributos 

iludidos em R$ 363,68. Ausência de histórico de reiteração. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento pela incidência do princípio 

da insignificância (Enunciado nº 90 da 2ª CCR). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apropriada a aplicação do Enunciado nº 90 da 

2ª CCR, que estabelece que "É cabível o arquivamento de investigações criminais referentes a condutas que se adéquem ao contrabando de cigarros 

quando a quantidade apreendida não superar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade 

à repressão ao contrabando de vulto. As eventuais reiterações serão analisadas caso a caso". Ausência de notícia de reiteração delitiva da mesma espécie. 

Excepcional reconhecimento da insignificância da conduta ora investigada. Precedente 2ª CCR: Auto Judicial nº 5072948-85.2019.4.04.7000. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

356. 

Expediente: 

1.25.008.001313/2021-13 - Eletrônico 

Voto: 4689/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 
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Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar o cometimento, em tese, dos crimes de estelionato e patrocínio infiel 

praticados por um advogado em face de indígenas ante a propositura de diversas ações indenizatórias, conforme noticiado nos autos de uma ação que 

tramita na Justiça Federal de Ponta Grossa/PR. Os fatos vieram à tona em razão da comunicação ao Ministério Público Estadual pelo Juízo Estadual da 

Comarca de Cândido de Abreu, sobre a existência de diversas demandas ajuizadas pelo advogado, nas quais discutia a contratação de serviços bancários 

por indígenas, como empréstimos consignados em aposentadorias e pensões. Após apuração pelo Ministério Público Estadual do PR, verificou-se que o 

aludido advogado possui diversas ações ajuizadas dentro e fora do Estado do Paraná, que tem como objetivo, basicamente, a invalidade de negócios 

jurídicos celebrados por indígenas, sob alegação da vulnerabilidade social e informacional dos indígenas. Igualmente, em várias Procuradorias da 

República de diversos estados já existem Inquéritos Civis e Notícias de Fato em andamento para apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços 

advocatícios a indígenas por parte do causídico. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Foi expedido ofício à FUNAI, com solicitação 

para informar se foi reportado a ela ou se de algum modo tomou conhecimento a respeito de eventual uso indevido por parte do advogado dos nomes e 

documentos de indígenas para propositura de ações. A FUNAI informou que não encontrou nenhuma denúncia tratada ou tramitada em seu âmbito sobre 

o aludido advogado. Não foram apurados elementos que evidenciassem a prática criminosa delineada. Nesse momento, apenas a grande quantidade de 

ações impetradas em favor de indígenas pelo mesmo advogado não caracteriza ilícito penal (mais de 100 processos). Falta de justa causa para o 

prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, com a ressalva do art. 18 do CPP. Considerando que a situação envolve indígenas, 

encaminhe-se cópia do presente procedimento à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento e eventual providências e acompanhamento 

que entender pertinentes. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, com remessa de cópia do 

presente procedimento à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do voto do(a) relator(a). 

357. 

Expediente: 

1.25.008.001629/2021-13 - Eletrônico 

Voto: 4907/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato, instaurada a partir de cópia de procedimento encaminhada pela Polícia Federal, na qual consta Boletim de Ocorrência 

lavrado pela PRF e Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria lavrado pela RFB; trata-se de apuração sobre a possível prática dos crimes previstos no 

art. 334 do CP e art. 334-A do CP. Consta dos autos que, em 27-08-2021, equipe realizava fiscalizações de trânsito com a finalidade de verificar 

equipamentos obrigatórios; foi dada ordem de parada a veículo; foi solicitado ao condutor a abertura do porta malas; o condutor comunicou que estaria 

transportando vinhos, gim e azeite de origem estrangeira sem o devido desembaraço fiscal; foram constatadas aproximadamente 174 garrafas de vinhos 

de diversas marcas, 13 garrafas de Gim, e 6 garrafas de azeite de oliva estrangeira e de comercialização proibida no Brasil de acordo com a Resolução 

RE Nº 1.303, de 30 de março de 2021; tributos sonegados: R$ 3.144,15. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, 

na origem, quanto ao crime de descaminho, com fundamento no Enunciado nº 49 da 2ª CCR; promoveu o arquivamento quanto ao contrabando (azeite) 

com fundamento no princípio da insignificância; remessa à 2ª CCR para revisão quanto ao arquivamento do crime de contrabando. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, trata-se de pequena quantidade de azeite (30 litros); adequada a aplicação do princípio da 

insignificância neste caso. Cumpre ressaltar que a 2ª CCR possui enunciado fixando entendimento de que é cabível o arquivamento de investigações 

referentes a contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não superar mil maços. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

358. 

Expediente: 

1.26.000.002064/2021-16 - Eletrônico 

Voto: 4608/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Notícia realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual 

o noticiante relata que alunos se beneficiaram do sistema de cotas irregularmente. Autodeclaração supostamente falsa para fins de acesso às vagas 

reservadas a candidatos pretos, pardos ou indígenas, para ingresso na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). A legislação brasileira não define de forma objetiva as características fenotípicas que o candidato deve possuir para que possa concorrer 

às vagas reservadas. Inexistência de critérios fixos para determinação do enquadramento racial. Subjetividade do conceito 'raça'. É atribuição da comissão 

instituída pela UFPE averiguar denúncia versando sobre o não enquadramento de candidato no sistema de cotas. Assim, as condições de ingresso e 

permanência na universidade devem ser analisadas pela própria instituição, não há elementos que justifiquem a interferência do MPF na gestão dos 

programas neste momento. Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo, a qual a se mostra de extrema dificuldade a comprovação do dolo na 

conduta. Dolo na conduta não evidenciado. Atipicidade da conduta. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 1.24.000.000443/2017-60, 696ª Sessão 

Ordinária, de 13/11/2017. Procedimento nº 1.30.001.002362/2013-63, 603ª Sessão Ordinária, de 18/08/2014. Carência de justa causa para prosseguir na 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

359. 

Expediente: 

1.26.000.002863/2021-92 - Eletrônico 
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Voto: 4720/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada a partir de manifestação perante a Sala de Atendimento ao Cidadão de possível prática do crime de injúria 

(CP, art. 140). O ofendido, Agente da Polícia Federal, relatou, basicamente, o seguinte: (1) no dia 08-09-2021, estava numa cafeteria com sua namorada 

quando teria sido constrangido por palavras ofensivas por uma mulher que disse ser servidora do MPF; (2) o ofendido, enquanto aguardava a refeição, 

teria tossido algumas vezes e isso fez com que a mulher começasse a ofendê-lo; a mulher disse que o ofendido precisava de uma ambulância, exigiu que 

colocasse a máscara por causa do covid-19; (3) ainda se dirigiu a ele e disse '"Ta nervoso Pitbull raivoso? Não tenho medo dos seus músculos não. Você 

bate em mulher, então vem aqui me bater, seu Pitbull raivoso". (4) Quando o manifestante disse que ia chamar a Polícia Militar, a mulher sacou de sua 

bolsa uma carteira funcional e disse: "Vamos dar carteiradinha de MPF agora. Vamos ver se ele sabe com quem tá mexendo. Deixa a PM chegar aqui 

para ver quem vai ser preso. Vou deixar minha carteira aqui [em cima da mesa]. Deixa só a PM chegar. Amiga, tem também teu marido que é Promotor. 

Liga para ele ai". O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por não restar configurado crime contra honra de funcionário público, 

visto que o manifestante não se encontrava em serviço, tampouco a situação ocorreu em razão de sua função. Revisão de arquivamento (art. 62, inciso 

IV, da LC nº 75/93). Preliminarmente, há dois pontos a serem examinados, um referente à atribuição do MPF em face do inciso II do art. 141 do CP. E 

o segundo ponto decorre do primeiro, referente à natureza da ação penal para o crime de injúria (art. 140, caput, c/c o art. 145 do CP). Com efeito, 

verifica-se que não há, na caso, de elementos de informação referente à competência da Justiça Federal para fixar a atribuição do Ministério Público 

Federal para a persecução penal. No caso em questão, os fatos não se enquadram na hipótese de que trata o art. 141, inciso II, do CP (crime contra a 

honra de funcionário público em razão de suas funções) O noticiante, agente da Polícia Federal, não se encontrava no exercício de suas funções quando 

das supostas ofensas, mas em momento de lazer com sua namorada. Além disso, não consta do relato que as alegadas ofensas tenham sido proferidas em 

razão das funções de Agente da Polícia Federal do noticiante. Neste ponto, cabe aplicar o Enunciado nº 51 da 2ª CCR: 'A persecução penal de crime 

contra a honra, cometido entre particulares, ainda que praticado por meio da internet, não é de atribuição do Ministério Público Federal.' Tendo em vista 

a exclusão de que o fato tenha sido praticado contra o Agente da Polícia Federal em razão das suas funções (art. 141, inciso II, do CP), os fatos narrados, 

em tese, se enquadram no tipo penal do art. 140, caput, do CP (crime de injúria). Trata-se de crime cuja ação somente se procede mediante queixa (art. 

145 do CP). Desta forma, cabe manter o arquivamento por não ser atribuição do Ministério Público examinar os fatos. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

360. 

Expediente: 

1.26.001.000234/2021-18 - Eletrônico 

Voto: 4619/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposta fraude no recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. De acordo com 

as informações trazidas pelo Ministério Público do Trabalho, o responsável pela empresa noticiada teria firmado acordo com os funcionários do 

estabelecimento que previa a redução da jornada de trabalho, circunstância que autorizaria o recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda. Contudo, a despeito do acordo firmado e do recebimento do benefício por parte dos funcionários, a jornada de trabalho não teria 

sido reduzida. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O art. 14 da Lei n. 14.020/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) 

prevê que: 'As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de 

salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 

de janeiro de 1990'. Aplica-se ao caso o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Com efeito, no caso, o direito violado está protegido por meio 

de sanções de outra natureza (cíveis ou administrativas). Além disso, não há relatos de fraude ou violência; os fatos não se enquadram no crime previsto 

no art. 203 do Código Penal. Ausência de elementos suficientes da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

361. 

Expediente: 

1.28.200.000198/2020-91 - Eletrônico 

Voto: 4890/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Civil (notícia de fato que foi convertida em procedimento preparatório e, posteriormente, em inquérito civil). Suposto crime 

de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Notícia formulada por manifestante sigiloso, perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, cujo teor, em parte, transcreve-

se: "(...) quero aqui fazer uma denúncia da colônia de pescadores de São João do Sabugi/RN, que estão colocando pessoa para receber o benefício dos 

pescadores, sendo que essas pessoas nunca pescaram na vida, então isso não pode. Pessoas que precisam da carteira de pescadores e sai pescadores, eles 

não colocam, e colocam pessoas que nunca pescaram na vida e tem condições (...)". O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do feito; 

apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) das informações prestadas pelo INSS, não há o recebimento de benefícios previdenciários, na 

condição de segurado especial, por parte das pessoas elencadas nos autos; (2) não houve constatação de irregularidade no presente caso. A Sra. N.M. 

interpôs recurso contra a promoção de arquivamento; alegou, em resumo, que as pessoas estão mentindo e que elas recebem, todo ano, dinheiro, 

ilegalmente, de pescadores. Em nova manifestação, o membro do MPF oficiante pontuou que não se trata de mentira dos investigados, mas de informação 
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oficial, pública e comprovada, gozando de presunção de veracidade; a mera irresignação, sem elementos de prova que possam infirmar os dados 

fornecidos pelo INSS, não possui o condão de modificar o entendimento suficientemente motivado e esclarecido da promoção de arquivamento, a qual 

reitero seus fundamentos e mantenho-a integralmente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, a despeito da alegação e 

irresignação da noticiante/recorrente, não há, nos autos, elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime em tela. Conforme pontuado pelo membro 

do MPF oficiante, as informações prestadas pelo INSS, oficiais, públicas, comprovadas e presumidamente verossímeis, são suficientes para afastar a 

suposta irregularidade/ilegalidade ventilada, pois não há, por parte dos investigados elencados nos autos, o recebimento de benefícios previdenciários, 

na condição de segurado especial. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

362. 

Expediente: 

1.29.000.002855/2021-34 - Eletrônico 

Voto: 4864/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça contra peritos do INSS (art. 147 do CP). Os fatos consistiram, em síntese, no seguinte: A 

noticiada, após receber a informação de indeferimento de seu benefício previdenciário, teria dito que, na próxima perícia, levaria uma faca e mataria um 

perito; eles teriam que conceder o seu benefício se não ela mataria alguém porque sua depressão não a deixa trabalhar e só conseguiria o benefício quando 

matasse um perito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, não se verifica das declarações da noticiada o enquadramento 

típico para configuração do crime de ameaça. Pelo contexto, as palavras ditas possuem mais um tom de desabafo e descontentamento em um momento 

de frustração ao ter o pedido do benefício indeferido. Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do 

CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

363. 

Expediente: 

1.30.001.003359/2021-77 - Eletrônico 

Voto: 4900/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato, autuada na Procuradoria da República no Rio de Janeiro e declinada, posteriormente, à Procuradoria da República 

no DF; representação com a seguinte solicitação: 'Instauração de um Procedimento Investigatório para Apurar Possíveis Crimes contra a Constituição 

Brasileira, tendo em vista a Atuação de Uma Delegacia de Ordem Política e Social para Perseguição aos Democratas do Brasil.' O Procurador da República 

oficiante destacou que, do inteiro teor da notícia, observa-se a ausência de fato concreto passível de apuração; a dita "Atuação de Uma Delegacia de 

Ordem Política e Social para Perseguição aos Democratas do Brasil" não está indicada nem em tese, assim como não há indicação de responsáveis, de 

vítimas e de atos concretos a serem considerados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realmente, o pleito e as informações constantes 

da representação não apresentam nenhum amparo na realidade; não se verifica a existência de nenhum indício da prática de crime. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

364. 

Expediente: 

1.30.001.003457/2021-12 - Eletrônico 

Voto: 4892/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposto crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º). Notícia formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, 

cujo teor, em parte, transcreve-se: "(...) Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira (19), pela prática de tortura, 

o policial militar S.C.D.F.S. Ele é acusado de submeter o ex-governador A.G. a 'intenso sofrimento físico e mental', enquanto o político esteve preso na 

Cadeia Pública José Frederico Marques (...) deve ser reapreciada a prisão do ex-governador S.C. passando para regime semiaberto, com tornozeleira, sob 

o risco dele sofrer tortura também ou ser transferido para penitenciária de outro Estado que não seja Rio de Janeiro, como, por exemplo, São Paulo, 

Brasília, Curitiba, dentre outros que acharem mais conveniente, caso haja necessidade (...)". O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento do feito; apresentou os seguintes fundamentos: (1) parcos elementos trazidos pelo noticiante, baseados, precipuamente, em abordagens 

vagas e imprecisas; (2) não veiculação de fatos capazes de propiciar instauração de investigação que se revele eficiente e promissora; (3) ausência de 

indícios concretos de eventuais condutas criminosas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De fato, pelos dados constantes nos autos, 

não há elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do crime em tela. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa para a 

persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

relator(a). 

365. 

Expediente: 

1.30.001.003968/2021-26 - Eletrônico 

Voto: 4904/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato, instaurada a partir de documentação encaminhada pela Polícia Federal, relacionada a registro de ocorrência, na qual 

o noticiante afirmou que tinha suspeitas de que pessoas estariam tentando tirar do país, para fins de "tráfico de seres humanos", sua filha menor, para a 

Espanha. O noticiante narrou que, em 25-06-2021, quando a sua filha menor completou 12 anos de idade, foi surpreendido com a notícia que ela e sua 

mãe estariam pretendendo sair do país com destino a Portugal; a mãe lhe relatou que havia conseguido uma vaga de emprego de faxineira e que seu 

marido havia recebido uma proposta de emprego para trabalhar em construção civil; posteriormente, a mãe da menor havia mudado o destino, 

mencionando o recebimento de outra proposta para trabalhar em um restaurante de uma amiga na Espanha e que o salário ofertado a ela era de 1000 

euros. A mãe da menor informou à Polícia Federal que entrou com ação na 2ª Vara de Família da Comarca de Teresópolis/Rj com objetivo de obter 

consentimento de viagem para fora do Brasil com sua filha; a mãe informou que desejava viajar logo com sua filha, pois não queria deixá-la sob a guarda 

do pai biológico, uma vez que a menor sofreu maus tratos por parte da atual esposa dele. O noticiante também informou à Polícia em seu depoimento 

que iria participar da audiência na 2ª Vara de Família da Comarca de Teresópolis/RJ. Consta dos autos que o Juiz de Direito da 2ª Vara de Família de 

Teresópolis/RJ, com base em proposta de conciliação, decidiu nos seguintes termos: '1- Que o réu não se opõe que a menor viaje para à Espanha com a 

mãe ou com o padrasto no dia 20 de dezembro, haja vista que a mãe da menor irá para a Espanha no próximo dia 04 de outubro de 2021 e lá chegando 

poderá fazer uma avaliação, tanto do trabalho que lhe foi ofertado, como das condições serem favoráveis à menor; 2- A menor terá que viajar acompanhada 

do padrasto, diretamente para a cidade onde comprovadamente a autora [...] estiver instalada; 3- A autora se compromete a encaminhar a este juízo o 

maior número de provas documentais possíveis de sua estabilidade, acomodações, conta em banco, renda de toda e qualquer natureza, inclusive o extrato 

bancário de 30 de novembro de 2021; 4 - Em caráter provisório o padrasto da menor [...] exercerá a guarda da [...] sem qualquer prejuízo da visitação 

exercida pelo réu; 5- a Autorização paterna fica neste ato concedida para a viagem, sujeita, entretanto, o deferimento da mesma à apreciação pelo 

Ministério Público e por este Juízo das condições acima assumidas; 6 ' em caso de se concretizar a viagem da menor para a Espanha, desde já fica 

convencionado entre as partes que a menor deverá vir para o Brasil pelo menos uma vez por ano [...]'. O Procurador da República oficiante entendeu que 

as diligências realizadas pela Polícia Federal afastaram as suspeitas iniciais do noticiante; não há indícios de crime de tráfico de pessoas a partir dos fatos 

noticiados; inclusive o noticiante concordou ao final a viagem, em conciliação judicial, supervisionada pela Vara de Família de Teresópolis e 

acompanhamento por parte do Ministério Público, com todas as cautelas adotadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realmente, pelo 

que consta dos autos, não se verifica a existência de indícios da prática do crime noticiado; ao que parece, trata-se de divergência entre os pais quanto à 

possibilidade de a menor ir morar no exterior. Além disso, conforme destacado pelo Procurador oficiante, a situação encontra-se supervisionada pela 

Vara de Família de Teresópolis e acompanhada pelo Ministério Público. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

366. 

Expediente: 

1.30.001.003978/2021-61 - Eletrônico 

Voto: 4917/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de ameaça (art. 147 do CP); o investigado J.B.F. estaria realizando 

ameaças pelos canais de atendimento do INSS, no Chat da Helô, direcionada a APS Ilha do Governado ' RJ; infere-se dos autos que o investigado entrou 

em contato no Chat da Helô inúmeras vezes no período de 1º-01-2021 a 13-04-2021, tendo realizado apenas no dia 13-04-2021 quatro atendimentos 

reiterando as ameaças aos funcionários da agência em questão; conforme noticiado as ameaças eram: 'Vou atear fogo numa agência do INSS com os 

servidores dentro.', "Vou tocar fogo numa agência do INSS'. A Procuradora da República oficiante ponderou que o canal de atendimento do INSS possui 

um atendente virtual que realiza o primeiro contato com os clientes de forma automatizada possui um banco de respostas já definidas para cada situação 

específica; esse tipo de atendimento e situação pode resultar um grande desgaste emocional aos clientes e gerar fortes emoções negativas; entendeu que 

é necessário reconhecer que a conduta carece de tipicidade, uma vez que a ameaça prenunciada para futuro remoto e incerto e não pela prática de mal 

iminente, na medida em que a conduta é atípica em razão da falta de seriedade na afirmação e de propósito meramente atemorizante. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Não há indícios consideráveis da prática do crime de ameaça; as palavras proferidas pelo noticiado não 

carregam real intento de mal injusto e grave, conforme exige o tipo penal para configuração do crime. Ao que parece, trata-se de manifestação de 

insatisfação com o serviço prestado pelos canais de atendimento do INSS. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

367. 

Expediente: 

1.32.000.000636/2021-25 - Eletrônico 

Voto: 4772/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA 

Relator(a): 
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Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Noticiante sigiloso relata que 

a aluna L.C.F. ingressou no curso de Medicina, Vestibular/2021, da UFRR (Universidade Federal de Roraima), tendo sido beneficiada com cota racial e 

socioeconômica (aluna de escola pública, com renda familiar inferior a 1,5 salário-mínimo, autodeclarada PPI - Preta, Parda, Indígena), o que seria 

incompatível com seu perfil. Foram acostados documentos com o intuito de demonstrar o estilo de vida incoerente com a declaração de renda familiar, 

bem como a ausência de enquadramento da aluna como PPI. A Comissão Permanente de Vestibular esclareceu que a candidata obteve pontuação final 

de 91,50; classificou-se em 2º lugar na modalidade e curso escolhidos. A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação informou que a matrícula foi deferida pela 

comissão de análise socioeconômica e indeferida pela comissão permanente de heteroidentificação por não apresentar características fenotípicas que a 

caracterizem como parda; que, após sucessivos indeferimentos, a discente ingressou com mandado de segurança; em 24-08-2021, foi deferida liminar 

em favor da discente para que a matrícula fosse efetivada. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em 

síntese, os seguintes fundamentos: (1) a análise feita pela comissão de heteroidentificação está submetida ao Poder Judiciário; a aluna impetrou mandado 

de segurança; o Juízo Federal deferiu a liminar para a concretização da matrícula; (2) também, não há elementos mínimos que evidenciem a ocorrência 

de declaração socioeconômica inverídica, pois a aluna apresentou, perante a instituição de ensino superior, documentos comprobatórios relacionados ao 

seu grupo familiar, inclusive declarações de imposto de renda, que foram analisados pela comissão responsável, a qual concluiu pelo preenchimento do 

requisito. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Não parece razoável dar à "autodeclaração" presunção absoluta de veracidade (jure et 

de jure). Trata-se de presunção relativa (juris tantum). A declaração deve ser considerada como válida, até prova em contrário. No caso, a questão está 

sub judice, na esfera cível. Dessa forma, não se mostra razoável e oportuno, neste momento, dar prosseguimento, no âmbito criminal, para apuração sobre 

eventual fraude para ingresso na Universidade por meio do sistema de cotas. 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). 

368. 

Expediente: 

1.32.000.000684/2021-13 - Eletrônico 

Voto: 4751/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato instaurada a partir de representação sigilosa, a qual noticia, em síntese, o seguinte: possível prática de lavagem de 

capitais, sonegação fiscal e utilização de trabalhadores venezuelanos para trabalho escravo. O noticiante, que sequer forneceu dados que permitissem sua 

identificação e localização posterior, relatou perante a Polícia Federal que uma empresa de veículos estaria sendo utilizada para lavagem de dinheiro, 

pois teria apresentado um crescimento muito grande em pouco tempo. Narrou, ainda, que no local haveria a prática de trabalho em condições análogas 

às de escravo com trabalhadores venezuelanos. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão da ausência de elementos 

mínimos que demonstrem a materialidade dos supostos delitos mencionados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De fato o manifestante 

não adicionou informação em sua notícia crime que fosse suficiente para se instaurar um inquérito policial; não forneceu seus dados pessoais; forneceu 

apenas um telefone por meio do qual o contato não foi possível; não apresentou elementos concretos, como documentos, testemunhas ou um mínimo de 

indícios que pudessem amparar suas afirmações. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo. 

Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

369. 

Expediente: 

1.33.000.001375/2021-23 - Eletrônico 

Voto: 4612/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato instaurada com objetivo de apurar a suposta prática de crime previsto no art. 149-A do CP, a qual narra possível tráfico 

de pessoas e de violência doméstica sofrida por uma cidadã argentina que residia em Florianópolis/SC. A cidadã procurou auxílio no Consulado Argentino 

de Florianópolis, demonstrando instabilidade emocional e tentativa de suicídio, sendo atendida no Hospital Celso Ramos. Em contato com sua irmã, esta 

informou que haveria alguma situação envolvendo tráfico de pessoas e prostituição na situação vivida pela vítima, mas não foram dados muitos detalhes 

a respeito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Foram empreendidas diversas diligências policiais na tentativa de localização da 

cidadã argentina para que se pudesse obter mais informações sobre o possível tráfico de pessoas. Segundo apurado, a cidadã argentina teria deixado o 

Brasil no dia 27-06-2021. Não há elementos mínimos que possam amparar uma investigação viável. Falta de justa causa para o prosseguimento da 

persecução penal Homologação do arquivamento, sem prejuízo do art. 18 do CPP. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

370. 

Expediente: 

1.33.000.002096/2020-04 - Eletrônico 

Voto: 4765/2021 
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Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada em razão de informação proveniente da Anatel sobre determinada empresa que exercia atividade clandestina 

de telecomunicação multimídia (Lei nº 9.472/97, art. 183). Consta dos autos que, em 21-10-2015, agentes da Anatel dirigiram-se ao endereço da empresa 

e constataram a prestação de serviço multimídia, ocasião em que, por entenderem irregular a atividade, promoveram a interrupção do serviço, mediante 

a lacração do roteador, conforme termo de fiscalização. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou os seguintes 

fundamentos: (1) a Resolução Anatel nº 680, de 17-06-2017, deixou de exigir autorização para a exploração de serviço de comunicação multimídia - 

SCM de radiação restrita até cinco mil usuários, alterando o regime jurídico da Resolução nº 614/2013, que dava sustentação à tipicidade penal; (2) o 

direito penal, como última ratio do sistema jurídico, ocupa-se de incriminar apenas aquelas condutas mais graves, que os instrumentos dos demais ramos 

jurídicos se revelaram insuficientes para reprimir; (3) a nova Resolução que dispensa a autorização administrativa para os casos de até cinco mil usuários, 

funciona como marco jurídico de insignificância penal, afastando da incidência penal aquelas condutas de menor expressão; (4) considerando a revogação 

da exigência administrativa para os casos com o da empresa autuada, fica prejudicado o juízo de tipicidade penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Na hipótese, considerando que a Resolução Anatel nº 680, de 17-06-2017, deixou de exigir autorização para a exploração de serviço de 

comunicação multimídia - SCM de radiação restrita até cinco mil usuários, alterando o regime jurídico da Resolução nº 614/2013, resta prejudicada, na 

esfera penal, a continuidade do feito. Ademais, não há, nos autos, elementos capazes de demonstrar interferência prejudicial ao bem jurídico tutelado 

pela norma, qual seja, segurança dos meios de telecomunicações. Lesão ou ameaça de lesão não evidenciada. Ausência de justa causa para a persecução 

penal. Precedentes da 2ª CCR: DPF/AM-00063/2017-INQ, 761ª Sessão de Revisão, de 10/02/2020; DPF/CRU/PE-00221/2017-IPL, 769ª Sessão de 

Revisão, de 11/05/2020. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

371. 

Expediente: 

1.33.008.000083/2020-12 - Eletrônico 

Voto: 4686/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do envio da Representação Fiscal para Fins Penais na qual ficou constatada 

a ocorrência de prática de contrabando por parte do investigado (art. 334-A do CP). Considerando a inexistência de ações penais ou inquéritos policiais 

em curso em desfavor do investigado assim como outros registros nos sistemas da autoridade fazendária, o Procurador oficiante ofereceu acordo de não 

persecução penal - ANPP (art. 28-A do CPP). O investigado e seu defensor aceitaram os termos propostos pelo MPF. Foi instaurado o IANPP nº 5010677-

27.2021.4.04.7208 na qual esta agendada a homologação perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí em 27-01-2022, às 15:30h. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de providências que justifiquem a manutenção do feito. 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). 

372. 

Expediente: 

1.34.006.000613/2021-96 - Eletrônico 

Voto: 4786/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de fato autuada para apurar possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). A representação fiscal para fins 

penais da Receita Federal noticia que, em 24-12-2018, o passageiro investigado foi selecionado para fiscalização, após desembarcar de voo procedente 

de Bruxelas/Bélgica e dirigir-se ao canal 'nada a declarar'. Durante a vistoria direta, efetuada por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, foram 

encontrados EUR 6.235,00 (seis mil, duzentos e trinta e cinco euros), os quais foram contados em sua presença. Foi liberada ao investigado a quantia de 

EUR 2.275,00 (dois mil, duzentos e setenta e cinco euros), convertidos pela taxa de câmbio fiscal da data da apreensão (dia 24-12-2018), perfazendo o 

total equivalente a BRL 10.010,00 (dez mil e dez reais). Os valores excedentes foram apreendidos (EUR 3.960,00 euros). A ação fiscal foi julgada 

procedente, decretando-se o perdimento do montante apreendido e sua conversão em renda da União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

inciso IV). De acordo com o art. 65 da Lei nº 9.069/1995, o ingresso no país de moeda estrangeira em valor superior ao equivalente a dez mil reais deve 

ser realizado exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, à qual cabe a perfeita identificação do cliente ou 

beneficiário. Desse modo, a IN RFB nº 1.059/2010, impõe a necessidade de prestação de informação sobre o fato na Declaração de Bagagem 

Acompanhada (DBA) e na Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV). A falta da Declaração de Porte de Valores (e-DPV), por prejudicar a 

fiscalização e arrecadação do erário, traz como consequência o perdimento dos valores irregulares, conforme consta do § 3º, do art. 65, da Lei nº 9.069/95. 

No caso, o passageiro não apresentou a necessária Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV) e não preencheu a Declaração de Bagagem 

Acompanhada (DBA), simplesmente direcionando-se ao canal 'nada a declarar'. Assim, o crime de falsidade ideológica somente teria se caracterizado 

caso o passageiro tivesse declarado em e-DPV informações falsas ou preenchido DBA e não tivesse declarado a posse de moeda estrangeira em valor 

equivalente a mais de dez mil reais. Importante ressaltar que não se vislumbra conduta criminosa nos fatos narrados, considerando que a e-DPV 

(Declaração de Porte de Valores) não se presta ao recolhimento do Imposto de Renda ou à declaração de renda, mas à fiscalização do porte de moeda 

nacional ou estrangeira acima de R$ 10.000,00. Desse modo, não houve supressão ou redução de tributo e não houve omissão de declaração sobre rendas 
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para eximir-se do pagamento de tributo, uma vez que a Declaração de Porte de Valores (e-DPV) não é utilizada para o cálculo do imposto de renda. A 

conduta não se enquadra nos tipos penais previstos no art. 1° e art. 2°, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. Igualmente, não se enquadra no crime de evasão de 

divisas. Trata-se de ingresso de moeda no país e não, propriamente, saída ou evasão. Por fim, também não há que se falar em crime de lavagem de 

dinheiro, uma vez que ausentes indícios, nos autos, da prática de outra infração penal anterior, de acordo com o caput, do art. 1º, da Lei nº 9.613/1998. 

Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

373. 

Expediente: 

1.34.006.000745/2021-18 - Eletrônico 

Voto: 4609/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato. Suposta fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). O arrematante de um veículo penhorado em processo 

trabalhista não teria apresentado os comprovantes de pagamento da arrematação, o que tornaria a arrematação inválida. Contudo, ele enviou ao leiloeiro 

o comprovante de pagamento da comissão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Analisando os fatos narrados, verifica-se que a 

conduta atribuída ao arrematante não teve qualquer repercussão criminal. Ainda que tenha tido intuito de procrastinar a venda do bem, ele não impediu, 

perturbou ou fraudou a arrematação judicial. Não foi atingido o objeto tutelado pelo tipo penal, qual seja, o ato da arrematação judicial em si, que se 

realizou normalmente. Dessa forma, verificamos que estão ausentes os indícios que o arrematante tenha agido com o dolo específico do crime em 

comento. Trata-se de ato que configura ilícito civil. Precedentes da 2ª CCR: NF 1.22.000.002383/2020-90, sessão 786, 19-10-2020, à unanimidade, 

Relator Paulo Eduardo Bueno. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

374. 

Expediente: 

1.34.015.000264/2021-01 - Eletrônico 

Voto: 4857/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato criminal proveniente do Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão de declínio de atribuição, instaurada a 

partir de comunicação de suposto crime contra a honra do Presidente da República e ofensas às Forças Armadas. Conforme relato do manifestante, 'uma 

página do Facebook que propaga ódio contra o presidente fez um post insultando as forças armadas denegrindo a imagem de quem se põem a nos 

defender'. O comentário foi o seguinte: 'Graças ao desfile patético das forças armadas, hoje, é assim que fomos retratados no maior jornal da Inglaterra, 

lido por mais de 400 milhões de pessoas diariamente. `A República de Bananas de Bolsonaro'. Nunca fomos tão ridicularizados e tão feitos de chacota 

na imprensa internacional. Isso é péssimo para todos nós: afasta investidores internacionais, empresas, projetos. Todos nós perdemos'. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O comentário noticiado indica, em princípio, o exercício da livre manifestação do pensamento, direito individual 

consagrado (art. 5º, inciso IV da CF). O comentário representa a opinião do cidadão sobre, na sua visão, a situação política atual. De fato, o crime 

apontado, previsto no art. 140 do CP, exige elemento subjetivo específico consistente no ânimo de ofender a honra alheia (animus injuriandi), não 

constatado no caso. Em verdade, este não se confunde com a exteriorização de descontentamento político. Nesse sentido: 'O direito fundamental à 

liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas 

que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as 

declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional'. (STF ' ADI 4451, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, 

julgado em 21-06-2018). Por fim, a apuração de eventual crime contra a honra do Presidente da República depende de requisição do Ministro da Justiça, 

o que não se contempla nos autos (CP, arts. 141, I, c/c 145, parágrafo único). Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do 

arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

375. 

Expediente: 

1.36.000.000173/2020-71 - Eletrônico 

Voto: 4750/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Procedimento Investigatório Criminal, instaurado para apurar possível crime de falsidade, a saber: uma empresa teria firmado 

contratos com diversos entes federativos para participar em certames públicos; utilizou atestados de capacidade técnico-operacional supostamente 

falsificados. Nesse contexto, diante do fato de que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantinste (IFTO) forneceu atestado de 

capacidade técnica a tal empresa, cópia do procedimento foi remetida à PR-TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Oficiado, o 

IFTO informou que 'O Atestado ora mencionado é verídico e está em conformidade com o Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 2/2016, 
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firmado com a referida empresa no ano de 2016, para a contratação de serviços de apoio à realização de concursos públicos para provimento de cargos 

da carreira de Técnico Administrativo em Educação e de cargos de Professor da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico'. 

Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

Outras deliberações(Arquivamento) 

376. 

Expediente: 

JF/FLR-1000659-11.2021.4.01.4003-IPL - Eletrônico 

Voto: 4868/2021 

Origem: GABPRM1-DMS - DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297 (uso de documento falso) e art. 

180 (receptação) do CP. Consta dos autos que, no dia 23-05-2019, por volta das 15:00 h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de 

Floriano/PI, em fiscalização de rotina, abordou o veículo Toyota Hilux CD, conduzido por E.M.S., na companhia de J.R.S.S.; na abordagem policial, 

verificou-se que o CRLV do veículo apresentava indícios de adulteração; os policiais verificaram que os sinais identificadores do veículo possuíam 

indícios de adulteração; após o aprofundamento da fiscalização, logrou-se constatar as especificidades do veículo [...], cuja ocorrência de roubo foi 

registrada no dia 08-05-2015 em Brasília-DF; constatou-se que E.M.S. não é o verdadeiro proprietário do veículo apreendido, pois possui um 

empreendimento de venda de carros na cidade onde reside e uma pessoa identificada como B. deixou o veículo em sua posse, para que fosse realizada a 

venda; B., o proprietário do veículo em questão, esclareceu que comprou o veículo apreendido no ano de 2019, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais), de um homem chamado M.; revelou que seus amigos já haviam realizado negócios anteriormente com M., o que gerou confiança para a aquisição 

do veículo; assim, ficou acordado que M. forneceria o recibo de compra do veículo 30 dias após o pagamento, porém, antes de entregar o referido recibo, 

M. foi assassinado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). De fato, nesse contexto, não se verifica a prática do crime de uso de 

documento falso. Isso porque, ao que parece, o investigado E.M.S. não tinha ciência da falsidade do documento; pelo que consta dos autos E.M.S. estava 

com o veículo apenas para realizar sua venda, a pedido do proprietário do veículo B. Homologação do arquivamento quanto ao crime previsto no art. 

304, CP. Contudo, em relação aos crimes previstos no art. 297, CP e art. 180, CP, recebe-se a Promoção de Arquivamento como Declínio de Atribuições 

(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Há indícios da prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, CP), pois ficou constatada a falsidade do 

documento CRLV em laudo pericial; bem como, subsistem indícios da prática do crime previsto no art. 180, CP. Nesse contexto, considerando que a 

emissão do documento CRLV é de responsabilidade de órgão estadual, não se verifica a existência de elementos de informação capazes de legitimar a 

atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal quanto ao crime previsto no art. 297 do CP. Da mesma forma, em relação ao crime 

previsto no art. 180 do CP , não se observa nenhum prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas. Assim, mostra-se adequada a continuidade das investigações no órgão ministerial com atribuição 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 quanto ao crime previsto 

no art. 304 do CP e pelo recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual em relação aos crimes 

previstos nos arts. 297 e 180 do CP. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). 

377. 

Expediente: 

1.13.000.003853/2020-41 - Eletrônico 

Voto: 4784/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Notícia de Fato, instaurada a partir de manifestação sigilosa feita através do DIGI-DENÚNCIA. O noticiante narra que é morador de 

Humaitá/AM e presidente de uma cooperativa; vem sofrendo, desde 2006, com grilagem de terra, venda, tráfico de drogas, derrubada de árvores e 

destruição da fauna e flora do local. Explica o seguinte: 'comuniquei os fatos a delegacia de polícia de humaitá por inúmeras vezes desde o ano de 2016, 

por meio de registro de ocorrências, fornecendo as características dos invasores e a referida delegacia, tomou meu depoimento varias vezes e não realizou 

nenhuma diligência para investigar os crimes. Forneci ainda, fotos dos invasores, casas, placas de carros e demais documentos para o delegado e até a 

presente data as terras continuam sendo invadidas desde o ano de 2016. A quantidade de invasores aumentou bastante, inclusive com pessoas armadas 

junto a vegetação nativa. Há muita extração de madeira ilegal no local. Sou pessoa simples e preciso de ajuda do Ministério Público, Ibama, Incra, 

Exército e polícia federal.' Os autos foram remetidos à 4ª CCR para análise em relação aos crimes ambientais noticiados; lá o arquivamento promovido 

pelo Procurador oficiante foi recebido como declínio, pois os crimes teriam ocorrido em terras particulares. Remessa dos autos à 2ª CCR para análise dos 

crimes de tráfico de drogas, ameaça e invasão de terras. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Conforme as informações contidas 

nos autos, a ameaça ocorreu em face de particular; e não há indícios de transnacionalidade do suposto tráfico de drogas e as terras supostamente invadidas 

são de propriedade particular. 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). 

378. 

Expediente: 

1.16.000.001377/2019-89 - Eletrônico 
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Voto: 4885/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventuais práticas dos crimes de uso de documento falso e abandono de 

função (CP, art. 304 e art. 323). Consta dos autos que determinado servidor público federal obriga sua genitora, da qual possui curatela provisória, a 

acompanhá-lo em perícias médicas para, assim, conseguir afastamento de suas atividades no serviço público; na ação de interdição, com pedido de 

curatela provisória, verificou-se a existência de três afastamentos, todos concedidos após parecer da Junta Médica do Órgão Federal. Cópias dos autos 

foram encaminhadas ao MPE/RS para análise de eventual crime contra idoso e para a PR/DF para análise de supostos crimes de uso de documento falso 

e abandono de função. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) 

não há notícia da utilização de atestados ou documentação falsificados para lastrear os pedidos de afastamentos do servidor; (2) possível crime de 

abandono de função não está configurado, tendo em vista que o servidor encontra-se afastado por motivo de doença e aguardando submissão à Junta 

Médica Oficial; (3) desnecessário aguardar o resultado do procedimento administrativo disciplinar, pois o resultado não interferirá na valoração dos fatos 

no âmbito deste procedimento. Autos encaminhados à 5ª CCR. Na 23ª Sessão de Revisão-Ordinária, realizada em 13-09-2021, a 5ª CCR, à unanimidade, 

deliberou pela conversão do feito em diligência no âmbito do colegiado (não diz quais são as diligências a serem feitas; possível que seja a informação 

sobre instauração de algum procedimento extrajudicial) e remeteu os autos à 2ª CCR, para análise, nos termos do voto do Relator. Consta, no voto do 

Relator, em resumo, o seguinte: (A) foi instaurado Processo SEI para apurar possível abandono de cargo; (B) foi instaurado processo administrativo com 

a finalidade de submeter o servidor à Junta Médica Oficial, com vistas a constatar sua sanidade; (C) o Órgão Federal informou que não há processo 

administrativo aberto para apurar possíveis irregularidades nos afastamentos solicitados pelo servidor; (D) eventual abandono de cargo público ou 

utilização de atestados ou documentação falsificados são crimes de atribuição da 2ª CCR; (E) necessidade de análise dos fatos à luz da Lei de Improbidade 

ou informar se foi instaurado algum procedimento extrajudicial com tal finalidade; (F) pelo retorno dos autos à Procuradoria de origem para diligências 

complementares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Na hipótese, a atribuição, para fins revisionais, é integralmente da 5ª CCR. O 

caso diz respeito a supostas condutas criminais praticadas por servidor público federal. Eventuais crimes de uso de documento falso e abandono de 

função, se ocorridos, foram no mesmo contexto e/ou tiveram único fim. A promoção de arquivamento do Procurador da República oficiante refere, em 

síntese, que o servidor público federal obrigava sua genitora a acompanhá-lo em perícias médicas para, assim, conseguir afastamentos de suas atividades; 

foram solicitados três afastamentos; o último afastamento venceu em 10-05-2019 e não se tinha conhecimento do paradeiro do servidor público federal; 

a Corregedoria do Órgão Federal informou que o servidor público federal estava em exercício, mas afastado, por motivo de doença, que foi instaurado 

Processo SEI para apurar possível abandono de cargo e que o servidor público federal seria submetido à Junta Médica Oficial para constatar sua sanidade. 

Nesses termos, ainda que se trate de matéria criminal, não cabe a 2ª CCR manifestar-se no feito no presente momento. Pela remessa dos autos à 5ª CCR 

para acompanhamento das diligências complementares, nos termos da decisão daquele colegiado. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou que não cabe a 2ª Câmara se manifestar no feito no presente 

momento, devolvendo os autos à 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO que já decidiu pelo retorno dos autos à Procuradoria de origem 

para diligências complementares, nos termos do voto do(a) relator(a). 

379. 

Expediente: 

1.33.005.000165/2021-78 - Eletrônico 

Voto: 4886/2021 

Origem: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DA 2ª CCR PELA ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE 2º GRAU DO MPF QUANTO 

À ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANPP EM AÇÕES PENAIS EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE A SER SANADA. 

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Na 806ª Sessão de Revisão, de 26-04-2021, a 2ª CCR deliberou, à unanimidade: 'RECURSO. 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO EM FASE RECURSAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40 DA 

LEI N° 11.343/2006 E ART. 70 DA LEI Nº 4.117/62, NA FORMA DO ART. 29 E ART. 69 DO CP. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP 

NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA 2ª CCR. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA 

REGIONAL DA REPUBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ANPP EM GRAU RECURSAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO 

ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. ' 2. O Procurador Regional da República, para o qual os autos foram distribuídos, opôs embargos de declaração; requer 

a atribuição de efeito modificativo do resultado da decisão, 'em excepcional caráter infringente'. Para tanto, argumenta que a decisão da 2ª CCR possui 

duas obscuridades: i) 'A primeira obscuridade' diz respeito ao fato de que o feito judicial referido no presente conflito não se encontra pendente de 

julgamento junto ao egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região' a augusta Corte Regional' decidiu dar provimento ao apelo ministerial e dar parcial 

provimento ao apelo defensivo, esgotando, com isso, a instância recursal, sendo que, a remessa dos autos à origem, é apenas o consectário lógico de tal 

situação processual.'; ii) '' os precedentes oriundos do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, invocados como uma viragem na compreensão 

[da 2ª CCR] afirmam a inadmissibilidade da pactuação após o recebimento da peça incoativa, com a consequente instauração da ação penal' o egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região não teria superado sua intelecção inicial em favor da compreensão de que os órgão ministeriais oficiantes junto 

à Corte Regional seriam competentes para examinar a cabida ou não do acordo de não persecução penal.' 3. Em seguida, o Procurador Regional, ora 

embargante, encaminhou cópia de decisão proferida pelo juiz singular nos autos da ação penal, da qual se extrai: 'Considerando-se que em face daquela 

decisão da Corte regional não foi interposto recurso algum pelo Ministério Público Federal, inexiste possibilidade de rediscussão sobre a circunstância 

de que a manifestação do órgão acusatório sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal deve ocorrer perante a Justiça Federal de 1º 

grau. Logo, independentemente de qual membro do Ministério Público Federal atuará na análise da viabilidade da celebração de acordo, a ação penal 

tramitará, para este fim, na Justiça Federal de 1º grau, por força da preclusa decisão neste sentido proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.' 

4. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara; dificulta sua compreensão ou interpretação. Não é o caso do acórdão 

embargado. 5. Os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto destes embargos de declaração revelam-se suficientes para não acolher a pretensão 
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deduzida pelo Procurador Regional da República de rediscutir a matéria no âmbito de embargos de declaração, a saber: i) a 'existência de decisão recente 

do Procurador-Geral da República reconhecendo a atribuição do Procurador Regional da República para a propositura de acordo em grau recursal, 

conforme entendimento também adotado pelas 4ª e 5ª CCR's' (Decisão n° 505/2020, CA n° 526/2020 ' AJCA/GABPGR `PGR-00484615/2020', 

Procedimento de Conflito de Atribuição n° 1.00.000.021313/2020-06) e ii) a deliberação desta 2ª CCR, na 803ª Sessão Ordinária de Revisão, de 

22/03/2021, pela atribuição da Procuradoria Regional da 4ª Região para oficiar nos acordos de não persecução penal em grau recursal (processo: 

JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN). 6. Ademais, conforme a referida decisão do Procurador-Geral da República, a definição do membro com 

atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo MPF e não há que se falar em conteúdo decisório da remessa dos autos 

à primeira instância pelo TRF/4ª Região, a fim de que o MPF se manifeste a respeito da proposta, ou não, do ANPP. Assim, caso seja firmado acordo 

entre o Ministério Público e o acusado, os termos deverão ser encaminhados ao TRF/4ª Região. No momento oportuno, isto é, após formalização de 

ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao juízo de primeiro grau, para exame 

e eventual homologação. 7. Rejeição deste embargos de declaração. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela rejeição dos embargos de declaração, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 

Não conhecimento (Acordo De Não Persecução) 

380. 

Expediente: 

JF/ES-5004197-49.2020.4.02.5001-*INQ - Eletrônico 

Voto: 4770/2021 

Origem: GABPR4- - 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar a prática de fato, 

classificado como crime previsto no art. 289, § 1º, do CP, por H.F.P., a saber: em 02-08-2019, consciente e voluntariamente, H.F.P. guardava 05 notas 

falsas de R$ 100,00. O MPF ofereceu o ANPP; uma das cláusulas do acordo consistia em pagar prestação pecuniária no valor de R$ 8.570,00, em 24 

parcelas mensais de R$ 357,08; a parcela deveria ser depositada em conta judicial a ser indicada pelo Juízo Federal após a homologação do ANPP. Na 

ocasião da proposta do ANPP, o investigado, assistido pela DPU, declarou possuir renda anual líquida de R$14.600,00 e despesa mensal de R$ 559,71. 

O ANPP foi formalizado, por escrito, em 14-06-2021, e assinado pelas partes. Em 05-07-2021, o Juízo Federal designou audiência para 03-09-2021 para 

fins de homologação do ANPP. Em 02-09-2021, a defesa do investigado, agora representada por advogado particular, apresentou manifestação, na qual 

alegou a impossibilidade de cumprimento do ANPP, pois o investigado possui renda bruta de R$ 1.275,00; arca com 30% do salário com pensão 

alimentícia, o que faz sobrar R$ 892,00; e possui gastos com financiamento de residência, água, internet e luz, no importe de R$ 1.350,00, e com 

medicamentos e exames; apresentou contraproposta consistente no pagamento de R$ 3.000,00, em 18 prestações mensais de R$ 166,66; e a imposição 

de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao crime, diminuída de 1/3 a 2/3, em 

local a ser indicado pelo Juízo da Execução, conforme art. 28-A, inc. III, do CPP. Em razão da manifestação da defesa, o Juízo Federal determinou, em 

02-09-2021, a retirada do feito de pauta. O MPF, nesse contexto, apresentou nova manifestação; entendeu que o investigado estava assistido pela DPU 

na ocasião; o investigado afirmou possuir renda anual líquida de R$ 14.600,00; houve alteração da renda mensal líquida sem mencionar motivos para 

tanto (desemprego etc); o investigado comprou imóvel financiado após a celebração do ANPP (ou seja, ele tinha ciência do valor pactuado e mesmo 

assim celebrou contrato de compra e venda de imóvel); não aceitou a nova proposta apresentada pela defesa do investigado. Recurso da defesa com base 

no art. 28-A, §14, do CPP; em síntese, reiterou as alegações anteriores e a contraproposta formulada. Autos encaminhados à 2ª CCR para fins revisionais. 

No caso, a remessa se deu pela discordância do novo defensor constituído pelo investigado após a formalização do ANPP, por escrito, e assinado pelo 

MPF, pelo beneficiário e pela DPU (art. 28-A, § 3º, do CPP). Observa-se que a remessa dos autos ao órgão superior do MPF se dá na forma do art. 28-

A, § 14, do CPP. Essa regra prevê a remessa somente na hipótese de haver a recusa do órgão do MPF em propor o ANPP. No caso, ao contrário, o MPF 

ofereceu o ANPP e, na fase posterior, o MPF, o investigado e a DPU ajustaram as condições, formalizaram, por escrito, e assinaram o ANPP. Antes da 

audiência de homologação do ANPP, a defesa do investigado, agora representado por advogado particular, encaminhou petição, na qual alega a 

impossibilidade de cumprimento do ANPP, em razão da falta de capacidade econômica e gastos do investigado, formulando outra proposta. Essa nova 

proposta da defesa, por meio de advogado particular constituído posteriormente pelo investigado, depois da formalização do ANPP, não foi aceita pelo 

MPF, pelas razões acima indicadas. Assim, não houve recusa por parte do MPF em oferecer o ANPP. O caso é de não conhecimento da remessa. 

Devolução dos autos à origem para, sendo o caso, retomar o acordo com as cláusulas propostas pelo MPF ou para o regular prosseguimento da persecução 

penal. 

Deliberação: 

Pedido de vista realizado por Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN. 

381. 

Expediente: 

1.33.003.000423/2021-36 - Eletrônico 

Voto: 4642/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

O MPF ajuizou ação penal em face de J.J. DA S.N., em razão da prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, do CP, em razão da 

prisão em flagrante pelo transporte de 70.000 (setenta mil) maços de cigarros estrangeiros sem documentação de sua regular importação. Antes do 

oferecimento da denúncia, o MPF propôs acordo de não persecução penal em razão do cumprimento dos requisitos objetivos, em 22-10-2020. Contudo, 

conforme consta no bojo do PA nº 1.33.003.000465/2020-9, foi feita uma contraproposta pelo réu, tendo em vista não concordar com a obrigação de 

prestação de serviço à comunidade, requerendo que fosse substituída por uma multa de 10 (dez) salários mínimos. Em resposta à contraproposta, o MPF 

argumentou, em 26-01-2021, que 'A pena para o contrabando é relativamente elevada e, por este motivo, é regra propor duas obrigações principais para 

o ANPP: a prestação de serviços à comunidade e o pagamento de multa. Por esta razão não é possível atender ao pedido da defesa.' Em 09-02-2021, o 
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réu se manifestou não aceitando o ANPP nas condições apresentadas pelo MPF. Denúncia recebida em 08-10-2021. Então, no curso da ação, a parte 

requereu ao MPF que oferecesse acordo de não persecução penal em razão do cumprimento dos requisitos objetivos. O MPF manifestou a ausência de 

interesse no reinício das negociações, nos termos do previsto no item 1.2, da Orientação Conjunta Nº 03/20181 da 2ª CCR. A defesa do réu insurgiu-se 

contra o entendimento do MPF; requereu a remessa dos autos à 2ª CCR para reanálise da possibilidade ou não do oferecimento do ANPP. Não merece 

conhecimento o recurso. Com efeito, a remessa dos autos ao órgão superior do MPF se dá na forma do art. 28-A, § 14, do CPP. Esta regra prevê a remessa 

somente na hipótese de haver a recusa do órgão do Ministério Público em propor o ANPP. Verifica-se que, de um lado, o Procurador Oficiante ofereceu 

a proposta de ANPP; e, no caso, a remessa se deu pela recusa da defesa quanto às cláusulas do ANPP, propostas pelo Procurador Oficiante. No caso, ao 

contrário, o Procurador oficiante ofereceu o ANPP; e, na fase posterior, de ajustar, cumulativa ou alternativamente, as condições, a defesa não concordou 

com as cláusulas estipuladas na proposta de ANPP formulada pelo MPF; não houve acordo sobre as condições, no caso concreto. Assim, não houve 

recusa por parte do Procurador oficiante em oferecer o ANPP, o caso é de não conhecimento da remessa. Devolução dos autos à origem para, sendo o 

caso, retomar o acordo com as cláusulas propostas pelo MPF ou para o regular prosseguimento da persecução penal. 

Deliberação: 

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

relator(a). 

Outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 

382. 

Expediente: 

1.00.000.017253/2021-08 – Eletrônico 

(TRF4-5004049-52.2021.4.04.7101-ACR) 

Voto: 4854/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IANPP. AÇÃO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE 

OFERECIMENTO DO ANPP NO CURSO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 

REPÚBLICA PARA ANÁLISE E PROPOSITURA DO ACORDO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 

ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. 1. Acordo de Não Persecução Penal ' ANPP. Réu condenado pela prática de crime previsto no art. 334, § 1º, `b', do CP 

(redação à época), c/c art. 3º do DL 399/1968, na forma do art. 29, também do CP, à pena de 1 ano de reclusão. 2. Interposto recurso de apelação, a 4ª 

Turma do TRF/4ª Região determinou o retorno dos autos para que o MPF se manifestasse a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo de não 

persecução penal ao réu. 3. O Procurador Oficiante entendeu ser incabível a celebração de ANPP (i) em fase recursal. 4. Interposição de recurso pelo réu 

e remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, ressalvando entendimento pessoal, é importante registrar que a 2ª 

CCR/MPF possui entendimento firmado pela possibilidade de celebração do ANPP no curso da ação penal, conforme disposto em seu Enunciado 98 e 

na Orientação Conjunta 03/2018 das 2ª, 4ª e 5ª CCR (revisada e ampliada). Nesse contexto, 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 antes da vigência da nova regra. Desta forma, cabe a aplicação retroativa da nova regra sobre o ANPP. Cumpre ressaltar 

que a questão está em debate no HC 185.913, submetido a julgamento pelo STF, tendo o Vice-Procurador-Geral da República se manifestado no sentido 

de que "o art. 28-A do Código de Processo Penal tem aplicação `imediata" (rectius: eficácia retrospectiva) a processos que estavam em andamento, 

inclusive na fase recursal, quando do surgimento da Lei nº 13.964/2019". 6. Questão de ordem: cumpre observar que, quanto ao órgão ministerial com 

atribuição para analisar e eventualmente oferecer o acordo em ações penais em fase recursal no TRF, a 2ª CCR, no julgamento do procedimento 

JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, realizado na Sessão de Revisão n° 803, em 22-03-2021, em face do posicionamento do Procurador Geral 

da República, reformou seu entendimento anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria Regional da República. 

7. Neste sentido, recentemente foi proferida decisão no âmbito de recurso em conflito negativo de atribuições pela AJCA do Gabinete do Procurador-

Geral da República, que considerou: I) que a definição do membro com atribuição para a celebração do ANPP deverá ser dirimida interna corporis pelo 

MPF, consoante dispõe o art. 62 da LC 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. No caso analisado pelo Gabinete do 

PGR, observa-se da movimentação processual da Ação Penal n° 5001222-34.2018.4.04.7114 (objeto do Procedimento de Conflito de Atribuição 

1.00.000.021313/2020-06) que foi formulada proposta de ANPP pela Procuradoria Regional da República da 4ª Região e que o Desembargador Relator 

do TRF4 determinou, no dia 27/05/2021, a intimação do acusado para que se manifeste sobre tal proposta. Logo, em outros casos, constata-se que o 

acordo está sendo apreciado pelos órgãos ministerial e judicial de segundo grau. 9. Da mesma forma, o CIMPF já decidiu pela atribuição do órgão de 2° 

Grau do MPF (Procuradoria Regional da República) quanto à análise da possibilidade de ANPP em caso semelhante, também envolvendo ação penal 

com sentença condenatória em primeiro grau e que aguardava julgamento de recurso de apelação pelo TRF4 (JF/PR/CUR-IANPP-5043427-

61.2020.4.04.7000, 5ª Sessão Ordinária, de 09/06/2021, unânime). 10. Ademais, em situações análogas (processos em fase recursal), os membros atuantes 

nos demais Tribunais Regionais Federais estão celebrando normalmente os acordos de não persecução penal, consoante pode-se observar, por exemplo, 

de informações levantadas perante a Procuradoria Regional da República da 1ª Região (quadro anexo). 11. Estas circunstâncias, em face das decisões 

atuais do Procurador-Geral da República, do CIMPF, da 2° CCR do MPF, bem como em conformidade com o que vem sendo adotado em casos similares 

nas demais regiões, a atribuição para a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, no caso concreto, é da Procuradoria Regional da República. 

12. Caso seja firmado acordo entre o Ministério Público e o réu, os termos deverão ser encaminhados ao TRF/4ª Região. No momento oportuno, isto é, 

após eventual formalização de ANPP e encaminhamento ao órgão jurisdicional, o TRF4, se mantiver o atual entendimento, encaminhará os autos ao 

Juízo de primeiro grau, para exame e eventual homologação. Isso porque a Lei 13.964/2019 estabelece expressamente as fases do acordo, consistentes 

basicamente nas negociações, na homologação e na execução; a participação do juiz limita-se à fase de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do 

CPP. 13. Necessidade de devolução dos autos ao órgão de segundo grau. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição da Procuradoria Regional da República para 

análise dos requisitos exigidos para a propositura do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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383. 

Expediente: 

1.00.000.018537/2021-11 – Eletrônico 

(JF-FRA-0000507-03.2018.4.03.6113) 

Voto: 4903/2021 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FRANCA-SP 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA OFERECIDA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME 

PREVISTO NO ART. 171, § 3º, DO CP. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA OFICIANTE PELA INVIABILIDADE DO 

ANPP. RECURSO DA PARTE (ART 28-A, § 14, DO CPP). CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA E/OU PROFISSIONAL 

EVIDENCIADA. INCABÍVEL O ANPP NA HIPÓTESE (ART. 28-A, § 2º, INCISO II, DO CPP). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 

1. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Ação Penal. O réu P.C.R. foi denunciado pela prática, entre 2014 e 2017, do crime previsto no art. 171, § 

3º do CP (induziu e manteve em erro o INSS, culminando na concessão fraudulenta de beneficio previdenciário; valendo-se de seu cargo de servidor 

público do INSS, cometeu condutas fraudulentas que levaram à concessão indevida de benefícios previdenciários). A denúncia foi recebida em 13-11-

2019. 2. A Procuradora da República oficiante recusou a proposta para celebração do ANPP, sob os seguintes fundamentos: (1) incide a vedação prevista 

no inciso II, do § 2º, do art. 28-A, do CPP; o acusado está sendo processado em várias outras ações penais que, por conexão, tramitam na 1ª Vara Federal 

de Franca/SP, pela prática de condutas similares às tratadas neste feito (sem indicação dos números dos processos em tramitação na manifestação da 

Procuradora da República oficiante sobre a recusa em propor o ANPP; em consulta aos autos, há notícias de que foram distribuídas outras seis denúncias 

envolvendo P.C.R. por fatos correlatos aos tratados neste feito; ao que tudo indica, as ações penais contra ele são as seguintes: nº 0005706-

74.2016.403.6113, nº 0000487-12.2018.403.6113, nº 000.0534-83.2018.403.6113, nº 0000518-32.2018.403.6113, nº 0000511-40.2018.403.6113 e nº 

0000495-86.2018.403.6113; (2) os elementos probatórios existentes indicam conduta habitual, reiterada ou profissional; (3) o ANPP em questão não 

seria suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. A defesa do réu peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP; alegou, em síntese, que a 

existência de ações penais em andamento, por si só, não é bastante para provar tal conduta do acusado; as condutas ainda estão em apuração; buscando-

se, ante o contraditório e a ampla defesa, apreciar as condutas em questão e analisar se são ou não subsumíveis à norma penal; não há que se falar, então, 

em elementos probatórios suficientes em delinear a atuação do réu. 4. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. 5. Na hipótese, conforme destacado pela 

Procuradora da República oficiante, o acusado está sendo processado em outras ações penais pela prática de condutas similares às tratadas neste feito. 

Nesses termos, 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 nº 147170/SC, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 27/11/2017). 

Conduta criminal habitual, reiterada e/ou profissional evidenciada. 6. Incabível a celebração do ANPP (art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP). Prosseguimento 

da ação penal. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 

384. 

Expediente: 

1.00.000.018868/2021-43 – Eletrônico 

(JF/PR/MGA-5017286-30.2019.4.04.7003) 

Voto: 4913/2021 

Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Relator(a): 

Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Ementa: 

Incidente de Acordo de Não Persecução Penal ' IANPP. O MPF ofereceu denúncia contra o réu K.G.O. e outros denunciados, como 

incursos no crime previsto no art. 334, § 1º, inciso II, do CP, basicamente, pela prática dos seguintes fatos: No dia 28-07-2017, policiais militares 

realizaram abordagem em veículo no Município de Itambé; em breve vistoria ao veículo foram encontradas várias mercadorias de origem e procedência 

estrangeira, sem documentação comprobatória de sua regular importação; no interior do veículo foram localizados videogames das marcas Microsoft, 

Sony e Nintendo, diversos telefones celulares das marcas Motorola e Lenovo, perfume, cosmético e fone de ouvido; mercadorias avaliadas em R$ 

44.244,15; evasão de tributos federais no valor de R$ 29.633,76. O MPF entendeu ser incabível a celebração de ANPP; destacou que o réu K.G.O. 

responde à ação penal pela prática do crime previsto no art. 334, § 1º, inciso IV, do CP, na qual, em 20-11-2019, foi-lhe concedido o benefício da 

suspensão condicional do processo, tendo sido revogado por descumprimento das condições impostas. A defesa manifestou interesse em celebrar ANPP. 

Os autos foram remetidos à 2ª CCR. Conforme a manifestação do Procurador da República oficiante, o réu foi beneficiado com suspensão condicional 

do processo em 20-11-2019; acontece que, pelo que consta da denúncia, os fatos pelos quais o réu está sendo processado nesta ação penal se deram em 

28-07-2017. Conforme dispõe o art. 28-A, § 2º, inciso III, do CPP, não é admissível o ANPP quando o agente tiver sido 'beneficiado nos 5 (cinco) anos 

anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo'. Desta forma, não 

cabe o oferecimento do ANPP ao investigado que, beneficiado por algum dos citados benefícios penais nos últimos 05 anos anteriores ao cometimento 

da infração tornou a delinquir. No caso, o benefício de suspensão condicional do processo na outra ação penal e que motivou a negativa da medida foi 

concedido em data posterior à prática do fato deste caso (28-07-2017). Dessa forma, a rigor, a suspensão condicional do processo oferecida após os fatos 

criminosos acerca dos quais se pretende celebrar acordo de não persecução penal, como no caso do réu, não configura a vedação prevista no art. 28-A, § 

2°, III, do CPP; cabe verificar o preenchimento dos demais requisitos legais, no caso concreto. Precedente da 2ª CCR: Processo n° 5019870-

70.2019.4.04.7100, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020, unânime. Devolução dos autos ao Juízo de origem para conhecimento e abertura de vista 

ao MPF, para os fins do disposto no art. 28-A do CPP. 

Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela devolução dos autos para (re)análise da possibilidade de 

oferecimento do ANPP, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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O processo JFRS/SLI-5002605-66.2021.4.04.7106-RPCR foi retirado de pauta a pedido do relator. 

 

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 

 

 

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00428506-2021| 

RETIFICAÇÃO 

 

RETIFICAÇÃO DA ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 

2021 

 

Na Ata da 8ª Sessão Ordinária de Revisão de 2021 da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, realizada em 27 de outubro de 

2021, conforme publicação no DMPF-e nº 212 de 18 de novembro de 2021, RETIFICO: 

Onde se lê: 

"A partir das quinze horas do vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (...)". 

Leia-se:  

"A partir das quinze horas do vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um ". 

 

LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 3ª CCR  

 

7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00428909-2021| 

PORTARIA Nº 25, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

7ª Câmara de Coordenação e Revisão (Controle Externo da Atividade Policial e 

Sistema Prisional) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; no inciso II do art. 8º e no art. 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017; e inciso II art. 2º e art. 15 da Resolução CSMPF nº 166, 

de 6 de maio de 2016 (Regimento Interno da 7ª CCR); 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e 

a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias 

voltada para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de 

abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal(art. 2º, inciso V,da Resolução CNMP nº 20, de 28 de maio de 2007); 

CONSIDERANDO que a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, no tocante ao Controle Externo da  Atividade  Policial,  tem  como  

objetivo  velar  pela  regularidade, adequação e eficiência dos procedimentos empregados na execução da atividade policial; 

CONSIDERANDO  a  matéria  jornalística  veiculada  em  jornal  de  grande circulação a qual publicou a seguinte notícia: “ONU 

recomenda fim de Justiça Militar no Brasil para policiais”; 

CONSIDERANDO  a  deliberação  do  Colegiado  da  7ª  CCR  na  70º  Sessão Ordinária de Coordenação, realizada no dia 07 de 

outubro de 2021. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação, com distribuição ao 3º Ofício,para colher mais informações sobre 

o assunto. 

Para tanto, determino: 

a)  o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 

b) a  publicação  desta  Portaria,  nos  termos  do  artigo  7º,  §  2º,  inciso  I,  da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso 

I, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

c)  após, distribua-se o feito ao 3º Ofício, nos termos do artigo 15 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 

. 

 

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR 
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00032651-2021| 

PORTARIA Nº 100, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos artigos 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos dispositivos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CMNP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO as designações realizadas por meio da Portaria PRE/SP nº 16, de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 

05/03/2021); 

CONSIDERANDO a documentação encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo por meio do Ofício nº 

0100/2021 – MPSP/PGJ/EL (PRR3ª-00032274/2021), recebido nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 22/11/2021; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2021/2023 (período compreendido entre os dias 04/01/2021 a 03/03/2023, 

inclusive; 

RESOLVE: 

DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16, de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 05/03/2021), e suas posteriores 

alterações; para oficiar na condição de Promotor Eleitoral Titular (biênio 2021/2023) perante a zona eleitoral indicada, a partir de 01/12/2021, inclusive, 

o seguinte Promotor de Justiça: 

 

ZE MUNICÍPIO PROMOTOR (A) ELEITORAL CARGO OCUPADO NO MP-SP 

136ª SOCORRO RAFAEL AMANCIO BRIOZO 02º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SOCORRO 

 

Os efeitos desta Portaria passam a existir a partir da data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça deste Estado e ao Exmo. Sr. Presidente do e. Tribunal 

Regional Eleitoral/SP. 

Publique-se no D.J.E e no DMPF-e. 

Disponibilize-se, no site oficial desta Procuradoria Regional Eleitoral/SP (www.presp.mpf.mp.br), a lista atualizada com o nome de 

todos os Promotores Eleitorais Titulares em exercício. 

 

PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00053853-2021| 

PORTARIA Nº 50, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Amazonas, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 50, inciso VI, da 

Lei n. 8.625/93, c/c a norma do art. 79, parágrafo único, da LC n. 75/93, e 

CONSIDERANDO a solicitação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 3676/2021/PGJ, de 

19 de novembro de 2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º. DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO JOSÉ MANCILHA, promotor eleitoral da 59ª Zona Eleitoral de Manaus/AM, para 

atuar nos autos do processo nº 0601182-31.2020.6.04.0040, em trâmite na 58ª Zona Eleitoral de Manaus/AM, em razão da suspeição averbada pela Exma. 

Sra. Dra. Leda Mara Nascimento Albuquerque. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 

Procurador Regional Eleitoral 

(Em exercício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00053856-2021| 

PORTARIA Nº 51, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, especialmente o 

disposto no art. 50, inciso VI, da Lei n. 8.625/93, c/c a norma do art. 79, parágrafo único, da LC n. 75/93, e 

CONSIDERANDO a solicitação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 3683/2021/PGJ, de 

19 de novembro de 2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º. DISPENSAR, do cargo de Promotora Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral da Comarca de Pauini/AM, a contar de 15.11.2021, a 

Exma. Sra. Dra. CHRISTIANE DOLZANY ARAÚJO. 

Art. 2º. DESIGNAR, ao cargo de Promotor Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral da Comarca de Pauini/AM, pelo período de 16.11.2021 a 

15.11.2023, o Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS AIRES ARGUELLE. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 

Procuradora Regional Eleitoral 

(Em exercício) 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00005272-2021| 

PORTARIA Nº 37, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Converto a presente notícia de fato em inquérito civil público para apurar eventual 

ocorrência de improbidade administrativa no âmbito da Chamada Pública para 

aquisição de itens da Agricultura Familiar pelo município de Eunápolis, no ano 

de 2021. Notícia de Fato nº 1.14.010.000174/2021-45. 

 

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

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, I); 

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta no procedimento nº 1.14.010.000174/2021-45; 

RESOLVE: 

I. Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar 1.14.010.000174/2021-45. 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à  5ª. CCR; 

b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 

atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpra-se a seguinte diligência preliminar: 

(I) Requisite-se ao município de Eunápolis, o procedimento licitatório, o contrato e processos de pagamento, correlatos ao 

chamamento público nº. 003/2021. 

V – Após, nova conclusão. 

 

FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00041611-2021| 

PORTARIA Nº 68, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo firmado, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 129, inciso I, da Constituição Federal/1988, pelos artigos 6º, inciso V, e 8º da Lei Complementar nº75/1993, e pelo artigo 8º da 

Resolução CNMP n.º 174/2017, e 

CONSIDERANDO a instauração do Inquérito Policial nº 5004128-17.2020.4.02.5001 a partir da prisão em flagrante de GEOVANI 

DE ANDRADE BENTO, em 18.02.2020, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal. 

CONSIDERANDO que os fatos narrados nos autos enquadram-se, a princípio, nos requisitos objetivos do art. 28-A do CPP (Lei 

13.964/2019); 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo com o propósito de formalização e posterior acompanhamento de acordo de não 

persecução penal entre o Ministério Público Federal e o investigado GEOVANI DE ANDRADE BENTO. 

Desde já, adotem-se as seguintes providências: 

1. Autue-se e registre-se; 

2. Notifique-se GEOVANI DE ANDRADE BENTO para manifestar interesse no acordo de não persecução penal. 

 

JORGE MUNHOS DE SOUZA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00006625-2021| 

PORTARIA Nº 10, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

MUNICIPÍO DE MURIAÉ. IF SUDESTE. Edital 19/2021. Ofensa à isonomia. 

Discriminação indireta. CÂMARA: 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 

REVISÃO DO MPF. Notícia de Fato nº 1.22.020.000203.2021-88. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

no art. 5º, inciso II, alínea ‘d’, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’; no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, e art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93; 

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; 
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CONSIDERANDO que a Constituição da República determina no art. 129, III, 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, bem como de outros interesses difusos 

e coletivos e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 87/2006 do CSMPF dispõe 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; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do CNMP; 

CONSIDERANDO a notícia de que, em virtude da pandemia de COVID-19, o Município de Muriaé, com base em resolução do 

Conselho Municipal de Educação, adotou o critério de aprovação automática para todos os alunos da rede municipal em 2020, sem, contudo, atribuir-

lhes qualquer nota ou conceito de proficiência; 

CONSIDERANDO que, por isso, o critério de seleção e classificação previsto no Edital 19/2021, que abre processo seletivo para 

ingresso, no primeiro semestre de 2022, de candidatos aos Cursos Técnicos, nos campi Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, 

Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá, termina por ferir a isonomia, de modo indireto ou reflexo, em virtude do impacto 

desproporcional que acarretará nos alunos da rede municipal de Muriaé; 

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção urgente de informações dos órgãos públicos e a vedação, pela Resolução nº 174/17 do 

CNMP, de expedição de requisições sem instauração de procedimento próprio; 

RESOLVE converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil de mesmo número, determinando, em consequência, que 

seja observado o disposto no artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, motivo pelo qual determina a adoção das seguintes providências: 

a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito civil em epígrafe, com a seguinte ementa: MUNICIPÍO DE MURIAÉ. IF 

SUDESTE. Edital 19/2021. Ofensa à isonomia. Discriminação indireta; 

b) registro no sistema informatizado desta PRM da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 106/2010 do CSMPF; 

c) disponibilização da íntegra desta Portaria no Sistema ÚNICO, assim como envio da mesma ao e-mail iniciais@prmg.mpf.gov.br, 

para publicação no site da PRM Manhuaçu/MG (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 106/2010); 

d) comunicação à 01ª CCR, para os devidos fins; 

e) cumpra-se a diligência determinada no despacho; 

Após, conclusos. 

Designo os servidores lotados no Setor Administrativo, sob a orientação de sua chefia imediata, para secretariar o presente inquérito 

civil, cabendo-lhes, inclusive, o controle do prazo de finalização do presente inquérito civil, devendo comunicar ao signatário do vencimento do referido 

prazo com antecedência mínima de 01 (uma) semana. 

 

FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00048171-2021| 

PORTARIA Nº 96, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Conversão do Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.001868/2020-91. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com espeque na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o que o Procedimento Preparatório em epígrafe visa apurar supostas irregularidades na acumulação de 

aposentadorias por servidor público; 

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos são insuficientes para a adequada aplicação das medidas cabíveis; 

CONSIDERANDO as formalidades do prazo de tramitação dos autos em destaque e os normativos que regulam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

RESOLVE adotar as seguintes providências iniciais: 

1) Converter o auto extrajudicial epigrafado em Inquérito Civil; 

2) Registre-se e autue-se a presente portaria acompanhada do referido procedimento; 

3) Comunique-se acerca do ato à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

4) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano; 

5) Cumpra-se a diligência determinada no despacho n.º 14285/2021. 

 

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

Procurador da República 

Em substituição ao 8º Ofício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-GUA-PR-00003831-2021| 

PORTARIA N° 11, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e pelo artigo 

7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o 

artigo 1° da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, 

da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 

CONSIDERANDO que a invasão a área de propriedade federal (UNIÃO), localizada em faixa de domínio na BR-272, no Município 

de Terra Roxa/PR, requer acompanhamento das medidas a serem tomadas pelos órgãos federais, em especial, pelo DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes, tendo em vista suas atribuições contidas no art. 82, inciso IV, da Lei n. 10233/2001; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências voltadas ao objeto do presente expediente. 

RESOLVE, com fulcro no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado 

à vinculado à 1.ª CCR do MPF, para “Acompanhar e fiscalizar os órgãos públicos federais incumbentes da identificação das áreas, bem como das 

providências de desocupação das faixas de domínio na BR-272, por 18 (dezoito) propriedades, no município de Terra Roxa/PR.”. 

Para isto, determina-se: 

 1. Autue-se. Registre-se. Publique-se. 

2. Expeça-se ofício à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Paraná (SPU/PR), encaminhando cópias do despacho 

(PRM-GUA-PR-00002846/2021) e do laudo técnico 727/2021 e seus anexos, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze), sobre a possível invasão 

das áreas inscritas às faixas de domínio da BR-272, no município de Terra Roxa/PR.  Em caso positivo, informe quais as medidas estão sendo adotadas. 

3. Com as respostas, voltem conclusos. 

No silêncio, reitere-se com as advertências de praxe. 

Expedientes necessários. 

 

HAYSSA KYRIE MEDEIROS JARDIM 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00004742-2021| 

PORTARIA N° 45, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Procedimento Preparatório n.º 1.26.004.000086/2021-10 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, que "Apura representação formulada pelo Município de Trindade em razão 

de irregularidades na prestação de contas do convênio n.º 3.97.07.0012/00, SIAFI n.º 529438, celebrado entre a CODEVASF e a Prefeitura Municipal de 

Trindade/PE, cujo objeto foi a Construção de instalações físicas para apoio à criação e comercialização de caprinos e ovinos e capacitação de criadores 

do Município de Trindade."; 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal, em razão de afetar recurso público federal oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados. 

Após os registros de praxe, publique-se e reautue-se o presente feito como Inquérito Civil, atualizando-se a descrição do objeto no 

Sistema Único e na capa dos autos conforme o texto entre aspas acima, vinculando-lhe à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal e registrando a sua classificação temática como: 10011 - Improbidade Administrativa (Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E 

OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO). 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste Ofício de Ouricuri, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos 

autos os documentos produzidos pelo procurador da República ou por sua determinação, certidões, relatórios da situação do feito, extratos de consulta a 

dados públicos sobre os fatos apurados ou sobre pessoas possivelmente envolvidas, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que 

houver o cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata 

apreciação do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado ao final dos autos. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE JESUS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00002587-2021| 

PORTARIA Nº 13, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Ref. Notícia de Fato n.º 1.27.005.000033/2021-43 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e art. 7°, I, da LC 75/1993 e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
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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 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União). 

CONSIDERANDO serem 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, ainda, relacionado aos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, por meio de notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para 

instruí-los, na forma da lei complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), art. 6º, VII, alíneas “b” e “c” e arts. 7º e 8º. 

CONSIDERANDO que a “Comunidade Laranjeiras” (8°53'16.18"S / 44°32'35.61"O), Município de Currais-PI, encontra-se inserida 

no território tradicionalmente ocupado pelo povo indígena Gamela. 

CONSIDERANDO as denúncias encaminhadas à Coordenação Regional da Funai (SEI n.º 2959001), com repercussão na mídia local 

(SEI n° 2941048), que tratam sobre impactos socioambientais à Comunidade Indígena Laranjeiras, em decorrência de enxurradas e chuvas que destruíram 

a estrada que dá acesso à comunidade. 

DETERMINO, com base no artigo 8º, IV, da Resolução/CNMP n.º 174/2017, a instauração do competente Procedimento 

Administrativo de Acompanhamento a fim de que se possa apurar o cometimento das eventuais irregularidades apontados no documento de etiqueta n.º 

PRM-COR-PI-00000976/2021, devendo o Setor Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

ANDERSON ROCHA PAIVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00117959-2021| 

PORTARIA Nº 282, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Converte o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.000940/2021-37 em 

Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, na Lei Complementar nº 75/93 e no artigo 1º da Lei 7.347/85; e 

Considerando que o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.000940/2021-37 foi instaurado nesta Unidade há mais de 180 dias 

a partir de despacho proferido na Notícia de Fato nº 1.30.001.000342/2021-68 e visa apurar possível ocupação irregular de imóveis da União (Próprios 

Nacionais Residenciais - PNR) vinculados à EMBRAPA; e 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/06 e CNMP nº 23/07; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000940/2021-37 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por esta 

Portaria, com a seguinte Ementa: 

“Tutela Coletiva. Patrimônio Público. Possível ocupação irregular de imóveis da União (Próprios Nacionais Residenciais) sob 

responsabilidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Embrapa e Pesagro - Seropédica.” 

Desta forma, determina as seguintes diligências: 

1) Autue-se e publique-se esta Portaria de conversão; 

2) Comunique-se à Colenda 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a conversão do Procedimento 

Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, em obediência à Resolução CSMPF nº 106/10. 

 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00072067-2021| 

PORTARIA Nº 145, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Ref.: Notícia de Fato n.º 1.29.000.001432/2021-05 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com base em suas atribuições 

constitucionais (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), legais (artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º; 7.º, inciso I; e, 38, 

inciso I; da Lei Complementar - LC n.º 75/1993) e regulamentares (artigo 1.º e s. da Resolução CSMPF n.º 87/2010; e, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 

para a proteção do patrimônio público e social (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e artigo 5.º, inciso III, alínea "b", da LC n.º 75/1993); e, 

CONSIDERANDO que também são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, inciso I, 

alínea ¿h¿, da LC n.º 75/1993), assim como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (artigo 5.º, inciso V, alínea ¿b¿, da LC n.º 75/1993); 

RESOLVE, em face do disposto no inciso II do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, instaurar inquérito civil, razão pela qual 

deverá a Secretaria do Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, registrar, 

na capa dos autos e no sistema Único, como objeto do inquérito civil, o seguinte: Acompanhar a implantação e a desativação de hospitais de campanha 

nos municípios abrangidos pela atribuição da PR/RS, no contexto do enfrentamento da Covid-19; e, 
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2. comunicar a 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do inquérito civil, sobretudo 

para fins de publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União, conforme estabelecido nos artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF 

n.º 87/2010. 

Após, mantenha-se o sobrestamento do feito conforme determinado no DESPACHO 20603/2021 GABPR10-RVO (PR-RS-

00066912/2021). 

 

RODRIGO VALDEZ DE OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00035836-2021| 

PORTARIA Nº 10, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA SIGNATÁRIO, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da 

República; artigo 5º, III, "e", da Lei Complementar 75/1993; artigo 25, IV, "a", da Lei 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei 7.347/85. 

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; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5º, III, "e", da Lei Complementar 75/1993); 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, nos termos do que preconiza o art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar soluções efetivas que digam respeito aos direitos fundamentais de profissionais da 

educação, estudantes e de cidadãos em geral no âmbito do sistema educacional; 

CONSIDERANDO as notícias acerca de cortes no orçamento da Universidade Federal de Rondônia - UNIR e do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO em 2021, com risco de paralisação de atividades essenciais; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para tramitação do Procedimento Preparatório 1.31.000.000653/2021-08 e que este não 

foi concluído, tendo em vista a necessidade de obtenção da resposta a expediente remetido ao IFRO; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, aproveitando-se os atos até então praticados; 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria do 1º Ofício para atuar como Secretários no presente. 

DETERMINAR as seguintes diligências: 

1) Comunique-se a presente medida à 1ª CCR, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da 

Resolução 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

2) Cumpra-se, imediatamente, as diligências especificadas no despacho 807/2021 (PR-RO-00035580/2021) que segue anexo a esta. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

Substituta 
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